
 

 

 

 

 

MINERS  

Diamonds 
 

 

Ika-Apat na Aklat 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Mga Minero 
  

Si Bob at si Betty ay magsisimula na naman ng panibagong paglalakbay. 

 

Ngayon ay matatagpuan natin ang kambal sa isang hindi magandang 

sitwasyon. Ibibigay ko sa inyo ang mga detalye para inyong basahin. 

 

Si Bob at si Betty, at ang iba pang mga minero ay patuloy na 

makakadiskubre ng mga mahahalagang mga kayamanan sa ating 

pagsisimula na maghukay sa Salita ng Diyos sa inyong aklat na 

"Diamonds." Ngayon ay matututunan natin kung ano ang ipinahayag ng 

Diyos tungkol sa paghatol at sa impiyerno. Ang katuruan ng Diyos tungkol 

sa impiyerno ay tinanggihan ng mga tao sa sanlibutan, ngunit sa atin na 

mga ligtas na ay ito ang dahilan upang lalo nating pahalagahan ang ating 

Tagapagligtas, at ang ating dakilang kaligtasan. Ito ang sinabi sa Pahayag 

20:15: "At kung ang sinuman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng 

buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy." 

 

Pastor Buck 

  

Ang ginamit kong mga talata sa mga aralin sa booklet na ito ay ang kopya 

ng Biblia mula sa Authorized King James Version. Ang mga sagot sa mga 

katanungan ay mula mismo sa mga talata. Ang paggamit ng ibang salin ay 

hindi makakatulong para sagutan ang mga katanungan, sapagkat iba ang 

mga salitang nakalagay. Kaya kinakailangan na mayroon kang kopya ng 

Authorized King James Version bago mo simulan ang aklat na ito ng Mga 

Minero. 

  

Para sa karagdagang impormasyon, ay maari kayong makipag-ugnayan sa: 

www. grace-harbor-church.org 

Gary & Lynda Miller 

2822 Briarwood Drive E., Arlington Heights, IL 60005, U.S.A.       

Phone: 847-640-8422 

Karapatan ng Pagpapalimbag 2002 

  

Isinalin sa Tagalog ni Bro. Edgar V.  Villaflores at sinur i/isinaayos ni 

Pastor Val B. Tanierla ng Labo, Camarines Norte, Philippines. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgrace-harbor-church.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGf5QdRjecjZymlVLZsU-qMiF4YKw
tel:847-640-8422


Ang Mga Butil ng Ginto na Ating Natagpuan 
 

Pang-Labing-Anim na Aralin 

Efeso 4:14 - "Upang tayo, mula ngayon ay huwag ng maging mga bata na 

tinatangay kahit saan, at dinadala magkabikabila ng bawat hangin ng 

doktrina sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, at tusong pamamaraan 

na sa pamamagitan nito sila’y nag-aabang upang mandaya.” 
 

Pang-Labing-Pitong Aralin 

Galacia 1:4 - ""Na ibinigay ang Kaniyang sarili dahil sa ating mga 

kasalanan, upang mailigtas Niya tayo mula sa kasalukuyang masamang 

sanlibutan, ayon sa kalooban ng Diyos at ating Ama.” 
 

Pang-Labing-Walong Aralin 

2 Timoteo 3:14 - ""Dapat magpatuloy ka sa mga bagay na iyong natutunan 

at nagkaroon ng katiyakan, yamang nalalaman mo kung kanino mo 

natutunan iyon." 
 

Pang-Labing-Siyam na Aralin 

Efeso 5:15 – Kayat tingnan mong mabuti na kayo ay lumalakad ng maayos, 

hindi tulad sa mga mangmang, kundi gaya ng marurunong." 

Efeso 5:17 - "Kaya nga, huwag kayong maging mga mangmang, bagkus 

alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon." 
 

Pang-Dalawampung Aralin 

2 Corinto 5:7 - "“Sapagkat tayo’y lumalakad sa pamamagitan ng 

pananampalataya, at hindi sa pamamagitan ng paningin.” 
 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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Ang Paglalakbay ni Bob at Betty 

Ang Apoy 
 

"Nasaan ang aking Miner's book?" ang tanong ni Betty sa kanyang nanay. 
 

"Nakita ko ito sa may lamesa sa kusina ngayong umaga," ang tugon niya. 
 

"Inilipat ko iyon mula doon at inilagay sa aking silid," ang paliwanag ni 

Betty. 
 

"Kung ganoon, hindi ko alam kung nasaan na iyon. Kumilos ka na. Ang 

tatay mo at si Bob ay nasa labas at naghihintay na sa iyo doon sa kotse," 

ang sabi ng nanay nya. 
 

Si Betty ay mabilis na umakyat sa hagdanan upang muling tingnan ito sa 

kanyang silid. Habang inililipat nya ang ilang mga "art paper," ay 

bumagsak ang maliit ngunit kumikinang na "Diamonds" na aklat. Kaagad 

nya itong kinuha at mabilis na tumakbo palabas ng pintuan papunta sa 

naghihintay na sasakyan. 
 

"Bakit ang tagal mo?" ang naiinis na tanong ni Bob. Si Bob ay laging 

handa; gusto niyang laging nakakarating sa mga lugar na kanilang 

pupuntahan na tama sa oras o mas maaga pa. 
 

"Hindi ko kasi mahanap iyong aking aklat," ang paliwanag ni Betty. 
 

"Hindi nakakapagtaka na nakuha mo ito sa basurahan," ang sabi ni Bob. 
 

"Tama na yan," ang sabi ng kanilang tatay. "Bakit hindi ninyo bigkasin ang 

mga talata na inyong natutunan kagabi?" 
 

Binigkas ni Bob at ni Betty ang mga talata, at ipinaliwanag naman ng 

kanilang tatay kung ano ang kahulugan nito. Siya ay puno ng kasiyahan 

dahil nakikita niya ang kambal na itinatago ang Salita ng Diyos sa kanilang 

mga puso. 
 

Ang kotse ay huminto sa harapan ng isang lumang tindahan at kaagad na 

bumaba sina Bob at Betty. 
 

"Magkita tayo sa ika-siyam ng gabi," ang sigaw ng kanilang tatay. 
 

Si Bob at si Betty ay nag-uunahan papunta sa pintuan. Gustong-gusto nila 

ang tinatawag na "Miner's night" - ang mga palaro, ang pag-uunahan, ang 

mga pag-aawitan, ang mga aralin sa Biblia, ang meryenda at ang makita 

ang kanilang mga kaibigan. Tunay na maganda ang ganitong pangyayari. 

1 

Basahin ang 2 Corinto 12:9. Sinabi ni Pablo na siya ay 

_________________ sa kanyang mga kahinaan. Sa talatang 10, gusto 

niyang ___________________ sa kanyang mga kahinaan. 
 

Dumating si Pablo sa pagkaunawa na ang Diyos ay gumagawa sa 

___________ ayon sa Efeso 3:16. 
 

Basahin ang Efeso 3:20. Ang kapangyarihan na ngayon ay "gumagawa ng 

lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating _______________ at 

_______________." 
 

Tayo ay lumalakad o namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya 

(ang paniniwala sa salita ng Diyos sa atin) at hindi sa pamamagitan ng 

paningin. 
 

Hanggang sa dumating tayo sa kalangitan, doon ay makikita natin ang ating 

pinaniniwalaan at makikita na natin ang ating Panginoon at Tagapagligtas! 
 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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Ang Colosas 2:10 ay nagsasabi sa atin na tayo ay _______________ kay 

Cristo. Dapat lang nating hayaan ang kasulatan na ipaalam sa atin kung ano 

ang ibig sabihin nito upang tayo ay makapamuhay sa tamang kaunawaan 

kung ano tayo na mga na kay Cristo. 
 

Simple lang, dapat na magkaroon tayo ng kaunawaan sa ating 

pagkakakilanlan kay Cristo (pananampalataya, paniniwala kung ano ang 

sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo) at mamuhay tayo sa katotohanang iyon. 
 

Ang dispensasyon ng biyaya ay hindi panahon ng 

______________________________ ayon sa sinasabi ng ating talata. 

Paningin (pagkakita sa mga tanda) ang programa para sa Israel. Basahin 

ang 1 Corinto 1:22. Ang mga Judio ay humihingi ng mga 

______________, at dapat lang iyon. Ang mga tanda ang kanilang 

pagkakakilanlan. 
 

Basahin ang Exodus 4:30 - "Ginawa ni Aaron ang __________________ sa 

paningin ng bayan." 
 

Iilang mga mananampalataya na gusto ang programang kalakip ang mga 

tanda ang naniniwala sa huling bahagi ng talatang ito at maging sa talatang 

28! Sa aklat ng apat na ebanghelyo at maging sa Aklat ng mga Gawa ay 

patuloy nating nakikita ang mga tanda. 
 

Ngunit maari mong itanong, hindi ba gumamit din ng mga tanda si Apostol 

Pablo sa kanyang ministeryo? 

 

Basahin ang 2 Corinto 12:12. Oo, gumamit din siya, bilang _________ ng 

pagiging isang apostol. 
 

Ang paggamit ni Pablo ng mga tanda ay patotoo sa mga Judio na iniwan na 

sila ng Diyos at Siya ngayon ay kumikilos na sa mga Hentil. Basahin ang 

Roma 11:14. Nais ni Pablo na _______________ ang kanyang bayan. 

Ngunit habang nagpapatuloy ang ministeryo ni Pablo, ang mga kaloob na 

may mga tanda ay unti-unting nawala. 

 

Basahin ang Galacia 4:15. Si Pablo ay _______________ kahirapan. 
 

Basahin ang 2 Timoteo 4:20. Si Trofimo ay iniwang ________________ sa 

Mileto. 
 

Basahin ang 1 Timoteo 5:23. Si Timoteo, ang pinakamalapit na 

kamanggagawa ni Pablo ay maraming ___________________. 
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Si Gng. Buck ay binati sila sa may pintuan. 
 

"Nagsimula na akong mag-isip na maaaring hindi kayo makarating 

ngayong gabi. Madalas na maaga kayong dumarating," ang sabi nya. 
 

Si Bob ay tumingin kay Betty at tumakbo na papunta sa gym. 
 

"Gng. Buck, nagdala po ako ng mga "cookies". Pwede po bang ipamigay 

ninyo ito ngayong gabi para sa ating meryenda?" ang pakiusap ni Betty. 
 

"Ang bait mo naman, Betty. Oo, iyon ang gagawin ko. Ang gabing ito ay 

masasabi nating espesyal na gabi," ang sabi ni Gng. Buck na may kislap sa 

kanyang mga mata. 
 

"Ano po iyon? Ano ang mangyayari?" ang kaagad na tanong ni Betty. 
 

"Malalaman mo rin iyon mamaya," ang sabi ni Gng. Buck. "Tayo na at 

samahan natin yong iba pang mga bata." 
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Hinipan ni Pastor Buck ang kanyang pito at agad na pumila ang mga bata. 

 

"Ngayong gabi ay maglalaro tayo ng bagong palaro na ang tawag ay "Don't 

Get Burned," ang sabi ni Pastor Buck. "Naglagay ako ng ilang bilog na 

pula sa sahig ng gym. Sa inyong pagtakbo sa paligsahan ngayong gabi ay 

ingatan ninyo na huwag tumapak sa kahit isang bilog na pula. Ang mga ito 

ay mainit at maaaring kayo ay mapaso at maalis na sa laro." 

  

Ang mga bata ay tumingin sa sahig ng gym. Mahirap ito - marami ang mga 

nakalagay na bilog na pula. Nang matapos ang palaro, ang mga bata ay 

pagod na pagod. Ang mga kababaihan ay nagsasaya sa tuwa. Natalo kasi 

nila ang mga lalaki. Ngayong gabi ay sila ang unang kakain ng meryenda! 
 

Kinuha na ng mga bata ang kanilang mga aklat at mga Biblia, at bumaba na 

sila ng hagdanan. Gusto nila Bob at Betty na huminto sa may malaking 

bulletin board at tingnan ang kanilang mga larawan na hawak ang kanya-

kanyang mga tropeo. Gusto rin nilang tingnan ang mapa na inilagay ni 

Gng. Buck. Naglagay siya  ng mga makukulay na tanda kung saan 

matatagpuan ang iba pang mga Miners club. May dalawa sa Chicago at isa 

naman sa Florida. Umaasa sila na darating ang araw na makikita nila ang 

iba pang mga minerong bata. 

  

Ang mga bata ay kumuha na ng kanilang mga upuan malapit sa kanilang 

mga kaibigan at nagsimulang magtawanan at magkwentuhan. Napuno ng 

musika ang kanilang paligid ng magsimulang mag-awitan ang mga minero 

ng kanilang paboritong mga awitin. 
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Minero - Pang-Dalawampung Aralin 

 
Talatang Sasauluhin - 2 Corinto 5:7 –“Sapagkat tayo’y lumalakad sa 

pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sa pamamagitan ng paningin.” 
 

Inilagay ng Diyos ang maiksing talatang ito sa gitna ng dalawang talata na 

nagsasabi na hindi pa natin kapiling ang Panginoon habang tayo ay buhay 

pa dito sa mundo; pagkatapos ay makakapiling natin ang Panginoon kapag 

tayo ay namatay at umalis na sa mundo. 
 

Ano ang tulay na magdudugtong sa mga mananampalataya sa kanyang 

panahon matapos na siya ay maligtas hanggang sa siya ay makapiling na ng 

Panginoon? 

 

                                                                   Piling ng 
 

    Panginoon 

 

 

Ang ating maiksing talata ay nagsasabi na PANANAMPALATAYA. 
 

Dati ay nakita natin na ang pananampalataya ay _____________________. 
 

Sa Roma 4:3 ay sinasabi na si Abraham ay ________________________ 

sa Diyos at sa Roma 4:5 ay sinasabi naman na ang kanyang  

________________________ ay ibibilang na katuwiran. 
 

Ang pananampalataya ay ang simpleng pagniniwala sa Salita ng Diyos. 

Papaano ba tayo magtatagumpay sa buhay? Ang tamang paraan ay malinaw 

nating matatagpuan sa isang aklat (ang Biblia). Naroon ang mga 

palatuntunan sa bawat bahagi ng ating buhay. 
 

Basahin sa 2 Timoteo 3:16,17. Ang mga kasulatan ay mapapakinabangan 

sa apat na bagay, anu-ano ang mga ito? 
 

1.__________________________ 3.______________________________ 

2.__________________________ 4.______________________________ 
 

Ano ang magagawa nito sa mananampalataya? Gagawin siyang 

________________. 
 

Ang salitang ganap o sakdal na sinasabi dito ay nangangahulugan na hindi 

mangangailangan ng anuman, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang 

mabuti. 
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Hindi katulad ng mga _____________ ayon sa ating talata. Ang mangmang 

ay isang tao na walang pagpapahalaga sa Salita ng Diyos. 
 

Ang mga makasalanan ay tinatawag na mga mangmang. Basahin ang Mga 

Awit 14:1, "Ang ___________ ay nagsabi..." 
 

Ang ating talata ay tumutukoy sa mga mananampalataya na. Pwede bang 

mamuhay na mangmang ang mga mananampalataya? Oo ___ Hindi ___ 
 

Basahin ang 2 Samuel 24:10. Sino lumakad na mangmang? 

__________________ 
 

Basahin ang Galacia 3:1, 3. Hindi nila sinunod ang 

__________________________. 
 

Oo, ang mga ligtas na tao ay minsang natitisod dahil sa kanilang 

kamangmangan at pagsuway sa Salita ng Diyos. Minsan ay mas 

pinahahalagahan natin ang mga bagay na nakikitang pisikal, kaysa sa mga 

bagay na pang-walang hanggan. 
 

2 Corinto 4:18 - ang mga bagay na ________________ ay pang-walang 

hanggan. 

Tayong lahat ay nagkasala na minsan ay nagsayang ng ating oras. Ang oras 

ay mahalagang bagay. 

Sa Colosas 4:5 ay sinasabi sa atin na ________________________ ang 

panahon. 
 

Galacia 6:10 "samantalang tayo'y may _____________________, ay 

gumawa tayo ng mabuti sa lahat..." 

Ang ating talata ay nagsasabi na hindi maiksi ang oras, kundi ang araw/

panahon ay _________________. Efeso 5:16 

Tayo ay nabubuhay sa mundo na tinanggihan ang Diyos at umiibig sa 

sanlibutan. Ang sanlibutan ay madilim! Ano ang nakakapagpawala ng 

kadiliman? 

Tayo ay __________________________ ayon sa Efeso 5:8 at kailangan 

tayo ng sanlibutan bilang mga anak ng _____________________. 
 

Panatilihin nating malinaw ang ating espiritwal na paningin sa 

pamamagitan ng karunungang galing sa Salita ng Diyos at hayaan nating 

lumiwanag ang ating ilaw. 
 

Iguhit mo ang sarili na may nakalagay na salamin sa mata. Ilagay mo sa 

dalawang salamin ang mga salitang karunungan at pagkaunawa. 
 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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Inilagay ni Pastor Buck ang chalkboard at ang mga bata ay kinuha ang 

kanilang mga Biblia. Napatunayan ni Bob at ni Betty na ang 20 minutong 

ito na ginugugol nila sa Salita ng Diyos ay higit na mas kapana-panabik 

kaysa sa paglalaro. Gustong nilang makarinig at mag-aral tungkol sa 

kanilang Tagapagligtas. 
 

"Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Pahayag 21:8," ang sabi ni Pastor 

Buck. "Ngayong gabi ay pag-uusapan natin ang tungkol sa impiyerno. 

Kung kaya naglaro tayo ng bagong palaro. Katulad ninyong mga bata na 

iniwasang makatapak sa bilog na pula ay ang mga tao rin ay nagsisikap na 

makagawa ng mga bagay na hindi maghahatid sa kanila sa impiyerno. Sa 

Pahayag 21:8 ay malinaw na sinasabi na ang mga makasalanan ay pupunta 

sa impiyerno. Ano ang mga kasalanan na ating nagawa ayon sa talatang 

ito?" 
 

Ang mga bata ay binasa ang talata at nagtaas ng kamay si Betty. 
 

"Oo, ikaw Betty" ang sabi ni Pastor Buck. 
 

"Pagsisinungaling," ang sagot nya. "Ang lahat ay nakapagsinungaling na." 
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"Totoo ito. Ang Roma 3:23 ay nagsasabi sa atin na, "Ang lahat ay 

nagkasala." Sa Roma 6:23 ay sinasabi ang kabayaran (kung ano ang 

nararapat sa iyo) ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang ang pisikal na 

kamatayan, kundi ang pangalawang kamatayan. Ayon sa Pahayag 21:8, ano 

ang tawag sa pangalawang kamatayang ito?" ang tanong ni Pastor Buck. 
 

Nagtaas si Jimmy ng kanyang kamay. "Dagat-dagatang apoy" ang sabi nya. 
 

"Ano ang dagat-dagatang apoy?" ang tanong ni Pastor Buck. 
 

Nagtaas naman ng kamay si Judy. "Apoy at asupre," ang sagot nya. 
 

"Ang Biblia ay malinaw ang sinasabi tungkol sa impiyerno. Bakit ginawa 

ito ng Diyos? Tingnan ninyo sa Mateo 25:41. Para kanino ginawa ang 

impiyerno?" ang tanong ni Pastor Buck. 
 

Muli ay naunang nagtaas ng kamay si Bob. "Sa diablo at sa kanyang mga 

anghel," ang kanyang sagot. 
 

"Tama," ang sabi ni Pastor Buck. "Ating napag-aralan kung paano si 

Lucifer ay nagrebelde at ang ikatlong-bahagi ng mga anghel ay sumama o 

sumunod sa kanya. Pinatigil ng Diyos ang pagrerebeldeng iyon sa 

pamamagitan ng lugar na tinatawag na impiyerno. Nang piliin ni Adan at ni 

Eba na pumanig sila kay Satanas, ang kasalanan ay pumasok sa 

sangkatauhan. Ang hatol ng Diyos laban sa kasalanan ay kamatayan at 

impiyerno. Ang banal at makatuwirang karakter ng Diyos ay 

kinakailangang maging matuwid tungkol sa kasalanan. Dahil dito ang 

Diyos, ay Diyos! Hindi hinayaan ng Diyos ang mga tao na walang 

kaligtasan. Pinatay Niya ang unang hayop at ibinihis ang balat nito kina 

Adan at kay Eba, at naging karapat-dapat sila sa Kanyang presensya," ang 

paliwanag ni Pastor Buck. 
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Minero - Pang-Labing-Siyam na Aralin 
 

Talatang Sasauluhin - Efeso 5:15 – Kayat tingnan mong mabuti na kayo 

ay lumalakad ng maayos, hindi tulad sa mga mangmang, kundi gaya ng 

marurunong." 
 

Efeso 5:17 - "Kaya nga, huwag kayong maging mga mangmang, bagkus 

alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon." 
 

Kumusta ang iyong paningin? Nangangailangan ka ba ng salamin para 

maayos na makakita? Gusto nating makita ng malinaw ang paligid, hindi 

ba? Walang may gusto ng malabong paningin. 
 

Si Pablo ay nagsimula sa pagsasabing ________________. 
 

Si Pablo ay may malasakit sa ating espiritwal na paningin. Ang espiritwal 

na paningin ay tungkol sa ating _______________. Ginamit ni Pablo ang 

salitang "paglakad" ng may 30 beses, ang salitang "lumakad" ng 6 na beses, 

"lumalakad" at "kasalukuyang lumalakad" ng tig-isang beses. May 40 beses 

na binanggit ni Pablo ang salitang ito na tumutukoy sa pamumuhay ng mga 

mananampalataya. 
 

Paglakad - ang daan kung paano tayo namumuhay sa mundong ito. Kung 

paano binigyang halaga ng Diyos ang paglakad natin, hindi ba dapat na 

ganoon din tayo? 
 

Paano tayo dapat na lumakad ayon sa ating talata? ____________________ 
 

Tingnan ang salitang "circumspectly" sa diksyunaryo. Ang kahulugan nito 

ay: 

1. hindi maingat 2. maingat 3. mabilis 
 

Basahin ang Exodus 23:13. Si Moises ay nagmamalasakit din kung ano ang 

dapat na pamumuhay ng mga Israelita. _________________ ang lahat ng 

mga bagay na kaniyang sinabi sa kanila. 
 

Sa Colosas 4:5 ay sinasabi na, magsilakad kayo na may _______________. 
 

Si Pablo ay nanalangin para sa mga taga-Efeso na 

"____________________ ang mga __________ ng inyong puso" (Efeso 

1:18). 
 

Ang ating paraan ng pamumuhay ay dapat na maipamuhay ayon sa 

"salamin" ng karunungan at pagkaunawa galing sa tamang paghahati ng 

Salita ng Diyos. 
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Basahin ang 2 Tesalonica 2:13 - "...kundi, ayon sa katotohanan, na salita ng 

Diyos, na _______________ naman sa inyo na nagsisisampalataya." 
 

Colosas 1:5,6. Ang ebanghelyo ay dumating sa Colosas at ito ay 

___________. 
 

Hebreo 4:12 ay nagsasabi na "ang salita ng Diyos ay _______________ at 

______________..." 
 

Si Timoteo ay walang duda na ang tamang katuruan ay ang kapangyarihan 

ng Diyos. 
 

Ang huling bahagi ng ating talata ay paalala kay Timoteo mula sa nagturo 

sa kanya ng kanyang mga natutunan. Oo, si Pablo ay pinili ng Diyos upang 

ipahayag ang mensahe tungkol sa dispensasyon ng biyaya ng Diyos. 
 

Basahin ang 2 Timoteo 1:9-15. Ilista ang 3 bagay sa talatang 11 kung bakit 

tinawag si Pablo: ______________ _____________ _____________ 
 

Sa talatang 13, kanino narinig ni Timoteo ang magagaling na salita? 

__________ 
 

Saan natin makikita ang karamihan ng mga tao sa sanlibutan noon ayon sa 

kanilang kaugnayan kay Pablo? Umalis: 

1. mula kay  2. papunta kay 3. umikot kay  Pablo 
 

Hindi ipinagmamalaki ni Pablo ang kanyang sarili, ngunit sa kaniyang 

paulit-ulit na pagtuturo ang mga salita na kanyang sinabi ay: 
 

1 Timoteo 6:3 - mga salita ng ating __________________ 

___________________ 
 

1 Corinto 14:37 - ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko, ay pawang 

________ ng Panginoon. 
 

Galacia 1:12 - kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng 

________________ ni Jesu-cristo. 
 

Matuto - magkaroon ng katiyakan at magpatuloy! 
 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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Si Pastor Buck ay nagpatuloy ng pagpapaliwanag, "Magmula noon, ang 

mga dugo na isinasakripisyo ay para sa ikapagpapatawad ng mga 

kasalanan. Ang mga dugo ng mga baka at mga kambing ay hindi makapag-

aalis ng mga kasalanan, iyon ang sinasabi sa Hebreo 10:4. Ngunit alam ng 

Diyos na isang araw ay ang Kanyang sariling Anak ay pupunta dito sa lupa, 

magkakatawang-tao, perpektong Diyos-Tao, at ibubuhos ang Kanyang 

perpektong dugo para bayaran at alisin ang kasalanan ng sanlibutan. Ang 

Roma 3:25 ay nagsasabi sa atin na ang kamatayan ni Jesu-Cristo doon sa 

krus para sa ating mga kasalanan ay kumpletong nakasapat na pambayad sa 

ating mga kasalanan at naayos na ang pananagutan natin sa kasalanan sa 

Diyos. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa dugo ni Cristo ay 

ginagawa tayong matuwid ng Diyos, ginagawa Niya tayong karapat-dapat 

sa Kaniyang presensya. Si Jesu-Cristo ay nararapat na magdanas ng 

kamatayan at ng impiyerno, ang hatol ng Diyos tungkol sa kasalanan, 

upang tayo ay maligtas para sa kaparusahan ng kasalanan. Binabanggit sa 

Mga Awit 22 ang kahindik-hindik na paghihirap doon sa krus kung saan 

ang Diyos Ama ay tumalikod sa Kanyang Anak habang ang kanyang 

kaluluwa ay ginagawang handog para sa kasalanan. Ang hatol ng 

impiyerno ay bumagsak sa Panginoong Jesu-Cristo. Ngunit hindi ito 
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nakatalo sa Kanya. Siya ay muling bumangon sa mga patay sapagkat ang 

kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan ay hindi makapapanaig sa 

Kanya. Ang kasalanan ay natalo sa pamamagitan ng Kanyang dugo. 

Tanging ang biyaya ng Diyos ang maghahandog sa Kanyang bugtong na 

Anak para sa mga makasalanan na katulad mo at katulad ko. Ang biyaya ng 

Diyos ay nag-aalok ng kaligtasan bilang regalo sa sinumang 

mananampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo bilang kanilang 

Tagapagligtas. Ang impiyerno ay isang tunay na lugar kung saan ang mga 

tunay na tao na hindi nagtiwala kay Cristo bilang Tagapagligtas ay pupunta 

doon. Ang ibig sabihin ay ang kanilang sarili ang magiging sakripisyo para 

sa kanilang kasalanan magpakailanman. Ang impiyerno ay hindi dapat 

katakutan ng mga mananampalataya. Ang bangis ng impiyerno ay 

bumagsak sa ating Tagapagligtas at ang Diyos ay nakikita tayo na nasa 

Kanya, perpekto, walang anumang kasalanan na pwedeng maghiwalay sa 

atin." 
 

Si Bob, si Betty at ang iba pang mga batang minero ay iniyuko ang 

kanilang mga ulo at nagpasalamat sa Diyos dahil sa Kanyang biyaya at sa 

kanilang kahanga-hangang Tagapagligtas na umibig sa kanila at nagbigay 

ng Kanyang sarili para sa kanila. 
 

"Bago tayo magtapos para sa ating meryenda, si Gng. Buck at ako ay may 

espesyal na sasabihin sa inyo. Sa darating na dalawang linggo ay pupunta 

kami sa camping trip. Lahat kayo ay imbitado na sumama sa amin. 

Gumawa na kami ng mga babasahin na madadala ninyo pag-uwi sa inyong 

mga tahanan. Tayo ay matutulog sa mga tent, magkakaroon ng mga 

campfires, maglalakbay at magsasaya sa National Forest State Park," ang 

paliwanag ni Pastor Buck. 
 

Sa ilang sandali ay hindi makapaniwala ang mga minero sa kanilang 

napakinggan! Pagkatapos ang lahat ay nagsimulang lumundag ng pataas at 

pababa katulad ng popcorn. Nagsimula rin silang sumigaw ng mga 

katanungan, si Gng. Buck ay sinabi na ang lahat ng mga bagay na gusto 

nilang malaman ay nasa babasahin na kanilang ginawa. Ang mga bata ay 

halos magka-apakan sa kanilang pag-uunahan para makakuha ng nasabing 

babasahin. 
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Minero - Pang-Labing-Walong Aralin 
 

Talatang Sasauluhin - 2 Timoteo 3:14 - "Dapat magpatuloy ka sa mga 

bagay na iyong natutunan at nagkaroon ng katiyakan, yamang nalalaman 

mo kung kanino mo natutunan iyon." 
 

Sa saglit na pagtingin sa kasalukuyang iglesya ay nagpapakita na hindi nito 

sinusunod ang palatuntunang ito na ibinigay kay Pablo. 
 

Sa talatang 13 ng kabanatang 3 ay ipinapaalam sa atin na ang sanlibutan ay 

hindi bumubuti kundi ito ay ______________ ng _____________. 
 

Maraming iglesya ang sumusubok ng ibat-ibang paraan para maka-

ingganyo ng maraming tao. Marami ang iniwan ang Salita ng Diyos para sa 

mga nakahahalinang gawain ng mga "bituin, artista" at mga programa na 

"ayon sa panahon." Ngunit ano ang sinabi ni Pablo na dapat gawin? 
 

_____________ ka. Basahin ang 2 Timoteo 1:13. Ipinahayag ni Pablo ang 

parehong kaisipan sa ibang paraan sa talatang ito. ______________ ______ 
 

Manatiling nakadikit sa pananampalataya! Saan magpatuloy? Sa mga 

bagay na iyong _______________ at sa pinagkaroonan mo ng 

______________. 
 

Ang mga bagay ay ang mga katuruan, ang mga tamang katuruan! 
 

2 Timoteo 1:13 - "hawakan mong matibay ____________ ____________." 
 

Sa gitna ng mga masasamang tao, mga sinungaling at mapanlinlang, si 

Timoteo ay dapat na ingatan ang salitang magagaling na kanyang: 1. 

napanaginipan  2. natutunan  3. binili 
 

Si Timoteo ay may natutunang mga bagay. Ang paraan ng Diyos para 

ilagay sa ating mga isip ay hindi sa pamamagitan ng panaginip, paglalakad 

sa kagubatan, o sa ating mga pakiramdam. Ito ay sa pamamagitan ng 2 

Timoteo 2:15, ang __________________________ 
 

Natutunan ni Timoteo ang tamang katuruan at ito rin ang pinagkaroonan 

niya ng _______________. 
 

Nakakalungkot na makakita ng mga mananampalataya na ang ulo ay puno 

ng kaalaman tungkol sa Salita ng Diyos, ngunit hindi naman kumbinsido na 

ito ay may kapangyarihan na gawin ang mga bagay na sinasabi nito. 
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Basahin ang Colosas 1:13. "Na Siyang nagligtas sa atin sa 

_______________ ng ____________, at naglipat sa atin sa _____________ 

ng Anak ng Kaniyang pagibig." 
 

Sa Galacia 6:14 ay sinabi ni Pablo na "ang sanlibutan ay _______________ 

sa krus sa ganang akin, at ako'y sa sanglibutan." Nakukuha mo ba ang 

ideya na alam ni Pablo na sa pamamagitan ng kamatayan ni Cristo ang 

sanlibutan ay wala ng kapangyarihan sa kanya at siya naman sa sanlibutan? 
 

Sa Filipos 3:20, ang ating ___________________ ay nasa ___________.   

Efeso 2:6, "At _______ _______________ kalakip Niya, at 

______________ kasama Niya sa __________________, kay Cristo 

Jesus."  
 

Ang paraan na ginawa ng Diyos para sa ating kaligtasan mula sa 

kasalukuyang masamang sanlibutan ay hindi katulad ng paraan na ginawa 

Niya noong nakalipas na panahon. 
 

Tingnan sa Josue 1:7-9. Sa pagsunod sa lahat ng kautusan na ibinigay ni 

Moises, at hindi pagtalikod, ang mga Israelita ay ________________ at 

magkakaroon ng ___________________. 
 

Basahin ang Deuteronomio 8:14-20. Ang mga Israelita ay may pisikal na 

kaligtasan. 
 

Pagtugmain ang mga salita 
 

kasalukuyang sanlibutan mapagtagumpay 
 

ibinigay ni Cristo sa sangkalangitan 
 

kalutasan ng kasalanan pangangailangan ng mga 

Judio 
 

pagkamamayan (ang buhay kay Cristo) masama 
 

pisikal na kaligtasan ang sakripisyo ni Cristo 
 

kung ano ang mga mananampalataya Kaniyang sarili 
 

ang sakripisyo ni Cristo upang alisin ang kasalanan 
 

ang kaligtasan ng mga mananampalataya inilipat papunta sa kaharian ng 

sa kasalukuyang masamang sanlibutan Kaniyang minamahal na Anak 

 

 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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Sa kanilang pag-alis ng gabing iyon, napuno ng pananabik ang buong 

paligid. Si Bob at si Betty ay hindi pa nakaranas na mag-camping at ito ay 

malaking paglalakbay para sa kanila. 
 

Habang sila ay papauwi sa kanilang tahanan, si Bob at si Betty ay sinabi sa 

kanilang tatay ang tungkol sa camping trip. 
 

"Pwede po ba kaming sumama?" ang magkasabay na sigaw ng dalawa. 
 

"Tingnan ko nga ang babasahin?, ang sabi ng kanilang nanay nang sila ay 

makarating sa kanilang tahanan. "Kayo ay mawawala ng dalawang araw at 

dalawang gabi. Si Pastor Buck at ang kaniyang asawa ay naroroon at 

ihahatid kayo ng sasakyan ng iglesya. Bakit naman hindi ako papayag?" 

ang sabi niya. 
 

Tiningnang mabuti ng kanilang tatay ang mga impormasyon sa babasahin 

at ang listahan ng kailangang dalhin ng mga bata: sleeping bag, hiking 

clothes, flashlight, tootbrush, towels, soap, at iba pa. 
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"Tingnan ninyo, naisip at inilagay na nilang lahat ng kailangan," ang sabi 

ng kanilang tatay. "Pumapayag na rin ako na sumama kayo." 
 

Si Bob at si Betty ay parehong tumakbo papunta sa telepono, katulad ng 

laging nangyayari, si Betty ang nauna doon. Hindi na sila makapaghintay 

para sabihin sa kanilang mga kaibigan na makakasama rin sila. 
 

Ang araw ng Biyernes ay dumating. Ang kambal ay abala sa pag-iimpake 

ng kanilang mga dadalhin at ang kanilang nanay naman ay inilalabas doon 

ang mga hindi gaanong kailangan sa camping trip. 
 

"Maraming espasyo sa loob ng sasakyan pero kinakailangan na magdala 

lang kayo ng isang bag - mabuti pa na dalhin ninyo ang mga nakalagay sa 

listahan sa halip na ang inyong mga laruang stuffed animals," ang sabi ng 

nanay nila kay Betty. 
 

Sa iglesya, ang sasakyan ay napuno na at ang mga kabataan ay nakaupo na 

doon. Ang kanilang mga magulang ay nagpaalam na habang ang sasakyan 

ay dumadaan at hindi na nila matanaw. 
 

Ang pagbyahe ng sasasakyan ay para na ring isang paglalakbay. Ang lahat 

ay nagdala ng pagkain at unan para sila ay maging komportable. Ang mga 

batang lalaki ay nagtatawanan habang inilalagay ang mga gagamba sa mga 

sleeping bag ng mga kababaihan, at ang mga batang babae ay sumigaw at 

ang sabi nila ay itatapon ang mga sleeping bag ng mga kalalakihan sa ilog. 

Si Pastor Buck at ang kanyang misis ay nag-iisip kung paano nila ito 

aayusin. 
 

Makalipas ang dalawang oras, ang sasakyan ay pumunta na sa isang 

mabatong daan at huminto sa isang maliit na building na may nagbabantay 

na sundalo. Ipinaalam ni Pastor Buck sa sundalo na sya, ang kanyang 

asawa at ang sampung mga kabataan ay tutuloy doon ng dalawang araw at 

dalawang gabi. Binigyan ng sundalo sina Pastor Buck ng mapa at binilugan 

ang mga lugar kung saan pinahihintulutan ang pagka-camping. 
 

"Matindi ang init ngayon kaya siguraduhin ninyo na ang apoy na inyong 

ginamit ay patayin ninyo kapag hindi na kailangan," ang sabi ng sundalo. 
 

"Sisiguraduhin namin yan," ang sabi ni Pastor Buck. 
 

Ang sasakyan ay pumunta na sa loob ng gubat. Ang mga mata ng mga bata 

ay nakatingin sa labas ng bintana habang pinamamasdan ang naglalakihang 

mga puno. 
 

"Hindi ko alam na ang mga puno ay lumalaki ng ganyan," ang sabi ni Judy. 
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Minero - Pang-Labing-Pitong Aralin 
 

Talatang Sasauluhin - Galacia 1:4 - "Na ibinigay ang Kaniyang sarili 

dahil sa ating mga kasalanan, upang mailigtas Niya tayo mula sa 

kasalukuyang masamang sanlibutan, ayon sa kalooban ng Diyos at ating 

Ama.” 
 

May nakasama ka na bang mga mananampalayata na laging nagsasabi sa 

Diyos ng: "Bigyan mo kami, bigyan mo kami, bigyan mo kami?" 

Maraming beses na hindi natin nabibigyang halaga kung ano ang ibinigay 

na ng Diyos sa atin. Ang ating talata ay nagsasabing: "Na ibinigay ang 

Kaniyang sarili..." 
 

Basahin ang Galacia 2:20. Sino ba ang inibig ni Cristo? _____________ 
 

Kanino ibinigay ni Cristo ang Kaniyang sarili? ____________ 
 

Basahin ang 1 Timoteo 2:6. Ibinigay ni Cristo ang Kaniyang 

_______________ na _______________ sa lahat. 
 

Basahin ang Tito 2:14. Na Siyang nagbigay ng Kaniyang ___________ 

dahil sa atin… 
 

Kung ibinigay ni Cristo ang Kaniyang sarili para ating mga kasalanan (at 

iyon ang Kaniyang ginawa), naisip mo na ba na masisiyahan ang Diyos sa 

ibibigay mo para sa iyong mga kasalanan? Oo _____ Hindi _____ 
 

Ang kasalanan ay walang kalutasan, kundi ang sakripisyo at kamatayan 

lamang ni Cristo sa krus. 
 

Basahin ang Hebreo 9:26. Si Cristo ay naparito para alisin ang kasalanan sa 

pamamagitan ng __________________ ng Kaniyang __________. 
 

Ginawa ba ng Diyos ang kaligtasan upang iligtas lamang tayo sa 

impiyerno? Isang hinaharap na hiwalay sa Diyos sa lugar ng kapahamakan. 

Bagamat nakakamangha ang mga ito, ang pagliligtas ng Diyos ay higit pa 

rito. 
 

Ang ating talata ay nagsasabi na ang ibig ng Diyos ay hindi lamang iligtas 

tayo sa impiyerno, kundi "...upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang 

______________ ________________." 
 

Ang Diyos ay tumingin sa sanlibutan at sinabi Niyang ito ay MASAMA. 
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Basahin ang Mga Gawa 23:21. Ang mensahe ni Pablo tungkol sa biyaya ng 

Diyos ang kinamumuhian ni Satanas at nais niya itong patahimikin. Ilang 

mga tao ang nag-abang sa kanya para patayin ayon sa talatang ito? 

________________ 
 

Hindi sila nagtagumpay para patayin si Pablo. Huwag nating hayaan ang 

mga maling katuruan na hulihin tayo at siklot-siklutin at gawin tayong 

hindi epektibo bilang mga ilaw sa kadilimang nakapaligid sa atin. 
 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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"Mag-ingat kayo sa mga hayop sa paligid," ang sabi ni Gng. Buck. 
 

Ang sasakyan ay patuloy na naglakbay sa paliko, pababa at pataas na mga 

burol. Napagdesisyunan ni Pastor Buck ang isang lugar na tinatawag na 

"Lost Canyon" sa mapa. 
 

"Wow, ang ganda ng lugar!" ang sigaw ni Bob. 
 

"Pwede kayong gumala sa paligid sa loob ng 30 minuto, pagkatapos ay 

gusto ko kayong bumalik lahat dito para ibaba ang inyong mga gamit at 

mag-aayos na tayo ng ating camp," ang sabi ni Pastor Bob. 
 

Ang mga bata ay tumakbo sa ibat-ibang direksyon. Alam naman ni Pastor 

Buck na hindi sila maliligaw sa loob ng gubat na nakapalibot sa kanila. 
 

"Sa tingin ko ay tayo lang ang nasa lugar na ito. Hindi siguro ito ang  

panahon para sa pagka-camping," ang sabi ni Gng. Buck. 
 

"Hindi natin alam ang panahon sa buwan ng Oktubre," ang tugon ni Pastor 

Buck. "Mabuti na lang at maganda ang panahon ngayong weekend." 

10 



Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na ang mga bata at tumulong sa 

kanila na ibaba ang mga gamit at nagsimula na silang mag-set up ng camp. 

Ipinakita ni Pastor Buck kung paano ang paglagay ng dalawang tent. 
 

"Una ninyong ilagay ang mga pasak na kahoy sa magkabilang dulo," ang 

sabi niya. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob na dala ang pole at sa loob 

lang ng ilang segundo ay nakalagay na ang tent. 
 

"Madali lang pala," ang sabi ni Jimmy. 
 

"Ang susunod ay kinakailangan nating mag-ipon ng mga gagamiting 

kahoy. Kunin lamang ninyo ang mga kahoy na makukuha ninyo sa lupa," 

ang paalala ni Pastor Buck. 
 

Habang ang mga kalalakihan ay papunta sa gubat, ang mga batang babae 

naman ay tinutulungan si Gng. Buck na ibaba sa sasakyan ang mga pagkain 

at ang iba pang mga gamit. Iniayos ng mga kababaihan ang kanilang mga 

sleeping bags sa isang tent at naglagay ng tanda sa may pintuan. Ito ang 

nakalagay, "Keep out, Girls only." 
 

Ang mga lalaki ay bumalik, ang bawat isa ay may hawak na mga kahoy na 

pwede nilang madala. 
 

"Gumawa na tayo ng apoy," ang sabi ni Billy. 
 

"Naisip ko na mabuti pa ay unahin na muna nating gumala habang may 

araw pa. Kunin ng lahat ang kanilang hiking shoes at siguraduhin na 

magsuot kayo ng pantalon at damit na may mahabang kamay. Mag-ingat 

kayo sa mga limatik," ang sabi ni Pastor Buck. 
 

"Limatik!" ang sabay na sigaw ng mga kababaihan. 
 

Ang grupo ay pumunta na sa direksyon ng bangin. Sa loob lang ng isang 

oras ay naabot na nila ang tabi ng bangin. Isang kahanga-hangang tanawin 

ang nakita ni Betty ng kanyang mga mata. Ang mga magaganda at 

makukulay na mga bato ang nasa paligid ng bangin. May kulay red, pink, 

copper, brown, purple at white na kumikinang sa tama ng araw. Ang mga 

bato ay may mga anyo ng kastilyo, mga ligaw na hayop, mga katedral, mga 

bundok at mga sundalo. 
 

Matarik ang magkabilang bahagi ng bangin. 
 

"Gaano kalalim ang bangin?" ang tanong ni Bob. 
 

"Aabot ng isanglibong piye," ang sagot ni Pastor Buck. 
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katayuan sa harapan ng Diyos ayon sa sariling kakayanan. Inaalis nito ang 

_____________ ng Diyos ayon sa ating napag-aralan sa ibang mga pag-

aaral (2 Timoteo 3:5). 
 

(Sa ating talata) ang mga hanging ito ng maling katuruan ay dinadala ayon 

sa mga _________ ng tao. 
 

Tingnan ang salitang "slight" sa diksyunaryo. Ang kahulugan ng "slight" 

ay: 

1. tusong gawain   2. lantarang kasinungalingan   3. sasakyan sa niyebe 
 

Si Satanas ay tuso sa paggawa ng kasinungalingan na sa tingin at sa tunog 

ay katulad ng katotohanan. Ngunit wala itong kapangyarihan na iligtas ang 

mga makasalanan at patatagin ang mga mananampalataya. Ginagawa nito 

ang kabaliktaran! Pinanatili nitong bulag ang mga hindi ligtas at ang mga 

mananampalataya na magliwanag katulad ng _________ sa sanlibutan; na 

nagpapahayag ng salita ng _________________ (Filipos 2:15,16). 
 

Tungkol sa anti-cristo sa 2 Tesalonica 2:9,10, sinasabi na ang kanyang 

pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong _______________ 

at mga _________ at mga ______________ ___________________. Si 

Satanas ba ay matagumpay sa kanyang programa ng kasinungalingan? 

Tumingin ka sa paligid! 
 

Sa 2 Corinto 2:17 ay sinasabi sa atin na ________________ nila ang salita 

ng Diyos. Ano ang tawag natin sa isang tao na tinatawag na may "mabilis 

na paggamit ng kamay"? ________________ 
 

Oo, sya ay isang madyikero. Ang isang madyikero ay pwede tayong 

mapaniwala na ang isang bagay ay totoo pero hindi naman iyon totoo. 
 

Ang ating talata ay nagsasabi na sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, 

sa katusuhan, ayon sa mga _________ ng ______________. 
 

Basahin ang Roma 16:18. Ang mga maling tagapagturo ay gumagamit ng 

_______________ pananalita at ______________ na mga talumpati ay 

dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. 
 

Nakikita mo na ba ngayon kung bakit mahalaga na patibayin ang baluti ng 

tamang katuruan para sa kapakanan ng iyong kaluluwa? 
 

Ang ating talata ay nagtapos sa pamamagitan ng pagsasabing "dinadaya 

ang mga puso ng mga walang malay." 
 

Basahin ang Mga Awit 10:9. Anong hayop ang nag-aabang para sa 

kanyang masisila? ___________ 
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Minero - Pang-Labing-Anim na Aralin 
 

Talatang Sasauluhin - Efeso 4:14 - "Upang tayo, mula ngayon ay huwag 

ng maging mga bata na tinatangay kahit saan, at dinadala magkabikabila ng 

bawat hangin ng doktrina sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, at 

tusong pamamaraan na sa pamamagitan nito sila’y nag-aabang upang 

mandaya.” 
 

Ang ating talata ay nagbibigay sa atin ng magandang halimbawa kung ano 

ang kabaligtaran ng ating kalagayan: na napapahapay ______ at ______ 
 

Nakakita ka na ba ng isang sasakyang pandagat na nasa gitna ng nag-

aalimpuyong karagatan at sinisiklot-siklot ng hangin sa magkabi-kabila? 

Iyon ang ideya ng katagang napapahapay dito at doon. Wala itong 

katatagan. Hindi natin pinag-uusapan dito ang  dagat kundi ang espiritwal 

na kaguluhan sa buhay ng isang mananampalataya. 
 

Anong antas o kalagayan ng tao ang ginamit ni Pablo upang ipakita ang 

isang mananampalataya na sinisiklot-siklot? 1. bata   2. matanda   3. 

teenager 
 

Ang salitang bata ay hindi tumutukoy sa edad kundi sa isang persona na 

walang ________________ (Basahin ang 1 Corinto 14:20). Sa pag-iisip ay 

dapat na ________________ ayon sa talatang ito. 
 

Ano ang ginagamit para ang isang mananampalataya ay mapahapay dito at 

doon? Lahat ng _________________. Ang mga hangin ng aral ay 

humihihip paikot sa mananampalataya. Sinisikap nito na alisin siya sa 

tamang katuruan na ipinagkatiwala kay Pablo na tanging 

_____________________ sa kanila (basahin sa Roma 16:25). 
 

Ang mga hanging ito ng maling katuruan ay matatagpuan sa mga pulpito, 

mga paaralan at mga seminaryo na ginagamit ang Salita ng Diyos, ngunit 

hindi hinahati ng tama. 
 

Sa 2 Pedro 3:16 ay sinasabi na ang mga hindi nakakaalam ay 

_______________ ang mga kasulatan sa kanilang __________________. 
 

Sa 2 Corinto 11:4 ay sinasabi na sila ay nangangaral ng ____________ 

Jesus, ibang ________________ na hindi ipinangaral ni Pablo (bagamat 

matatagpuan sa kasulatan). 
 

Sa Galacia 1:6 ay sinasabi na sila ay nagsilipat sa ibang _______________. 

Ang programa ng kasinungalingan ni Satanas ay binibigyang halaga ang 

pagbabago sa sarili. Ang sariling katuwiran, pagtitiwala sa sarili, ang 
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“Pwede ba tayong bumaba?" ang tanong ni Jimmy. 
 

"Pwede ninyong gawin iyon sa ibang araw kapag kasama ninyo ang inyong 

mga magulang," ang sagot ni Pastor Buck. 
 

Si Betty ay abala sa pagkuha ng mga larawan sa lahat ng kanyang nakikita. 

Ang araw ay patuloy na bumaba at ang grupo ay pabalik na sa camp. 
 

Ipinakita ni Pastor Buck kung paano gumawa ng campfire at inihanda 

naman ni Gng. Buck ang mga hotdog at chips. Habang lumalalim ang gabi 

ay sinindihan na nila ang mga lampara at napuno nito ng malamlam na 

liwanag ang buong paligid ng campsite. Nag-ihaw sila ng marshmallow at 

tinuruan sila ni Gng. Buck ng ilang campfire songs na kanyang natutunan 

noong bata pa sya. Bago ang apoy ay mawala na, ang maliit na grupo ng 

mga minero ay hindi na nila mapanatiling nakabukas ang kanilang mga 

mata. Alam nila Pastor Buck at ng kanyang misis na magkakaroon sila ng 

maayos na tulog sa gabing iyon. 
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Si Gng. Buck ang naunang gumising. Tahimik siyang nagbihis at lumabas 

ng tent. Gusto niyang nakahanda na ang kanilang almusal kapag nagising 

na ang mga bata. Ang pancake ay nasa kanilang menu ng umagang iyon. 
 

"Nasaan kaya ang syrup na iyon?" ang nasambit nya. "Hindi ako 

makapaniwala na naiwan ko iyon! Ano ang aking gagawin?" sya ay 

nagtataka. At kanyang naalala na may nakita syang tindahan may ilang 

milya bago ang lugar ng mga sundalo. "Sa tingin ko ay magba-byahe ako 

papunta doon at makakabalik pa rin bago ang sinuman ay magising. Mag-

iiwan na lang ako ng mensahe dito para mabasa nila." 
 

Si Pastor Buck ang unang nakaamoy nito. Usok! Oo, sigurado sya na ito ay 

usok. Kinuha niya ang kanyang mga damit at mabilis na lumabas ng tent. 

Hindi, ang kanilang campfire ay wala namang apoy. Saan kaya 

nanggagaling ang usok? Tatawagin na sana nya si Gng. Buck ng makita 

nya ang kanyang mensahe na iniwan. "Sana ay makabalik sya sa lalong 

madaling pahanon," ang naisip nya. 
 

Habang si Pastor Buck ay tumitingin sa paligid ay nakita nya ang maliliit 

na puting usok mula sa malayo. Habang tinitingnan nya, ang usok ay 

patuloy na kumakapal. Ito ay nagmumula sa direksyon ng kalsada palabas 

ng gubat. Alam nya na ang bangin ay nasa likod nya at nagsimulang 

mapuno ng takot ang kanyang puso dahil sa panganib na kinakaharap nya 

at ng mga bata. Sa patuloy nyang pagtingin sa usok na pumupuno sa hangin 

sa paligid, alam nya ito ay hindi nanggagaling sa campfire, kundi ito ay 

isang forest fire! 
 

Nakita na rin ng sundalo ang usok. Nag-byahe na sya sa loob ng parke na 

pwede nyang mapuntahan ngunit muli syang bumabalik dahil sa apoy. Ang 

apoy ay patuloy na nagngangalit at lumalaki. Dahil sa hangin at sa mga 

tuyong kahoy, alam nya na dapat syang magmadali sa kanyang gagawin. 

Pinatunog nya ang alarma at kaagad na dumating ang maraming mga truck 

na may mga pamatay sunog. 
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Pagtubos ang perpektong pamantayan ng Diyos 

Pananampalataya matiyagang paghihintay 

Kapatawaran upang mapunuan ang pangangailangan 

Pagpapahinuhod ibilang/ilagay sa lugar ng isang tao 

Pagkakasundo ideklarang matuwid 

Pagpapabanal paniwalaan ang Diyos sa Kanyang salita 

 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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Ang Mga Butil ng Ginto na Ating Natagpuan 

 
  

Pang-Labing-Isang Aralin 

2 Corinto 4:3 - "Ngunit kung ang aming ebanghelyo ay natatakpan pa, ito 

ay natatakpan sa mga napapahamak."  

2 Corinto 4:4 - "Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng 

mga hindi nagsisisampalataya, upang ang liwanag ng maluwalhating 

ebanghelyo ni Cristo, na Siyang larawan ng Diyos, ay huwag magliwanag 

sa kanila.” 
 

Pang-Labing-Dalawang Aralin 

2 Timoteo 3:5 - "Na may anyo ng kabanalan, ngunit itinatanggi ang 

kapangyarihan nito: layuan mo ang mga ito." 
 

Pang-Labing-Tatlong Aralin 

2 Corinto 11:3 - "Nguni't ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung 

paanong si Eba ay dinaya ng ahas sa kaniyang katusuhan, ay pasamain ang 

inyong  mga pag-iisip mula sa kadalisayan na nakay Cristo.” 

  

Pang-Labing-Apat na Aralin 

Efeso 6:11 - "Ibihis ninyo ang buong sandata o armas ng Diyos, upang 

kayo'y magtagumpay laban sa mga lalang ng diablo."  

Efeso 6:12 - "Dahil hindi tayo nakikipagdigma laban sa laman at dugo, 

kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga 

namamahala ng kadiliman sa daigdig na ito, laban sa masasamang espiritu 

sa mga dakong kaitaasan." 
 

Pang-Labing-Limang Aralin 

Galacia 5:1 - “Kayat tumindig kayo ng matatag sa kalayaan, kung saan si 

Cristo mismo ang nagpalaya sa atin, at huwag ng pasakop muli sa pamatok 

ng pagka-alipin.” 

 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 

  

Pagtugmain ang Mga Kahulugan na Dapat Nating Malaman 

 

Katuwiran hindi karapat-dapat na pabor at atensyon 

Pagbilang/Paglalagay kalayaan sa pamamagitan ng pagbabayad ng 

halaga 

Pag-aaring Ganap itaboy 

Biyaya ibalik ang pakikisama 

Katubusan ihiwalay na banal para sa Diyos 
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Si Gng. Buck ay nakakuha na ng syrup at pabalik na sya sa camp site ng 

makita nya ang usok. Mabilis syang pumunta sa istasyon ng mga sundalo at 

nagpasimulang sumigaw na sina Pastor Buck at ang mga bata ay naroroon 

malapit sa may Lost Canyon. 
 

"Alam ko po yon ma'am," ang sabi ng sundalo. "Ginagawa na po namin 

ang lahat para sila ay mailabas." 
 

Naramdaman ni Gng. Buck ang lamig na dumadaloy sa kanyang buong 

katawan. Wala syang magagawa para makatulong. Dapat nyang tawagan 

ang mga mga magulang at ipaalam sa kanila ang sitwasyon. 
 

Ang mga magulang nila Bob at Betty ay katatapos lang inumin ang 

pangalawang baso ng kape, nang tumunog ang telepono. 
 

Alam ni Pastor Buck na dapat syang kumilos ng mabilis. Naririnig nya ang 

tunog ng apoy na papunta na sa kanila. Patuloy na lumalakas ang hangin at 

hindi nya masigurado kung ang mga sundalo ay aabot sa kanila ng tama sa 

oras. Mayroon syang dapat na gawin! 
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Pumunta sya sa loob ng tent at ginising ang mga bata. Malumanay niyang 

sinabi kung ano ang nangyayari. Naaamoy na ng mga bata ang usok. Ang 

iba ay nagsimula ng umiyak, ngunit si Pastor Buck ay hinawakan sila ng 

mahigpit at sinabi nya na mayroon syang plano. 
 

"Dapat tayong magtulungan. Gusto kung kunin ninyo ang inyong mga 

tulugan at ilagay ito sa isang pabilog na guhit. Ako ay magsisimula ng apoy 

at bago pa ito lumaki, gusto kung patayin ninyo ito sa pamamagitan ng 

pagtapon ng inyong mga sleeping bag doon. Gagawin natin ito hanggang 

makasunog tayo ng malaking guhit na bilog," ang paliwanag ni Pastor 

Buck. 
 

"Bakit tayo dapat na magsimula ng apoy at patayin ito?" ang tanong ni 

Bob. Hindi sya sigurado na maganda ang ideyang ito. 
 

"Ganito yon," ang sabi ni Pastor Buck. "Kapag ang apoy ay dumating dito 

bago pa ang mga sundalo, tayo ay magiging ligtas sa loob ng bilog. 

Tingnan ninyo, ang apoy ay hindi na masusunog ang mga parteng dati ng 

nasunog." 
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muli..." 

 

Tingnan ang salitang "pasakop" sa diksyunaryo. Ang salitang "pasakop" ay 

nangangahulugang: 1. pinawalan  2. hinati  3. pinagbuhol o itinali 

Saan? Sa _______________ ng __________________ 

 

Tingnan ang salitang "pamatok" sa diksyunaryo. Ang salitang "pamatok" 

ay nangangahulugang: 1. pagka-alipin  2. kalayaan  3. palaro 

 

Iayos ang mga salitang ito: 

 

MAYOTU _________________________ 

  

KOTAMAP _________________________  
 

KAUSANTU _________________________  
 

SALAKANAN _________________________  
 

YANMATAKA _________________________  
 

KAPAGNIPILA _________________________  
 

OTSIRC _________________________  

 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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Minero - Pang-Labing-Limang Aralin 
 

Talatang Sasauluhin - Galacia 5:1 – “Kayat tumindig kayo ng matatag sa 

kalayaan, kung saan si Cristo mismo ang nagpalaya sa atin, at huwag ng 

pasakop muli sa pamatok ng pagka-alipin.” 

 

Nakatira tayo sa isang bansa na malaya. Ang kalayaan na ating tinatamasa 

sa Pilipinas ay nakamtan natin sa malaking halaga. Maraming mga lalaki at 

babae na namatay para makatiyak na mananatili ang kalayaan na ating 

tinatamasa ngayon. 
 

Ang ating talata ay nagsasabi tungkol sa kalayaan. Malaya = Kalayaan. 

Hindi ito ang kalayaan na mayroon tayo dahil nakatira tayo sa Pilipinas 

kundi ang mas malaki at dakilang kalayaan, ang kalayaang ito ay binili at 

binayaran sa pamamagitan ng dugo ni Cristo. 
 

Para magkaroon ng kalayaan, ay dapat na tayo ay naging alipin. Ano ang 

naka-alipin sa atin? Tingnan natin ang ilang mga bagay na naka-alipin sa 

atin noong hindi pa tayo ligtas. 
 

Basahin ang  

 

 Roma 6:17 - "tayo'y mga alipin ng _________________" 

 Roma 7:6 - "tayo'y nakatali sa ____________________" 

 Roma 8:2 - "pinalaya tayo sa kautusan ng _________ at __________" 

 Isaias 14:17, Mateo 12:29 - "alipin ng taong ______________" 

 Hebreo 2:14,15 - "alipin ng ___________________" 

 

Ang ating pagka-alipin sa: kasalanan, sa kautusan, sa kautusan ng 

kasalanan at kamatayan, diablo at kamatayan. 
 

Ang ating kalayaan mula sa pagka-alipin ay binili at binayaran sa 

pamamagitan ng dugo ni Cristo. 
 

Basahin ang 2 Corinto 5:21 - "Siya ay ginawang _____________ para sa 

atin" 

 Roma 6:18 - "tayo ay _______________ mula sa kasalanan" 

 Galacia 3:13 - "si Cristo ay naging ______________ para sa atin" 

 Roma 7:6 - "ngunit ngayon tayo ay ______________ mula sa kautusan" 

 Filipos 2:8 - "si Cristo ay naging masunurin hanggang _____________" 

 1 Corinto 15:54 - "ang kamatayan ay nilamon ng _________________" 
 

Si Cristo ay namatay para mapalaya tayo mula sa kasalanan, kamatayan at 

sa diablo. Ang ating talata ay nagsasabi na "huwag na kayong pasakop na 
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"Bakit hindi natin simulang tumakbo?" ang tanong ni Judy. 
 

"Hindi natin mauunahan ang apoy na ito," ang tugon ni Pastor Buck. 

"Dapat na tayong kumilos ng mabilis ngayon." 
 

Ang bawat bata ay kumuha ng ilang posporo at ng kanilang sleeping bag. 

Ang pagiging kalmado ni Pastor Buck ay nakatulong sa kanila para hindi 

mataranta. Tiningnang mabuti ni Pastor Buck ang ginagawang apoy ng 

mga bata at sinisigawan sila na patayin na ito kapag nakikita na nyang 

hindi na ito ma-control. "Mabuti, mabuti, iyan ang tamang paraan. 

Ipagpatuloy ninyo ang paggawa ng bilog na guhit." 
 

Ang mga tagapamatay-sunog ay patuloy na nagtrabaho upang maapula ang 

apoy, ngunit ang hangin at ang mga tuyong kahoy ay patuloy na 

nagpapabaga ng apoy.  
 

"Ako ay natatakot na maaaring hindi na natin maabutan sila doon ng tama 

sa oras," ang sabi ng kapitan sa sundalo. 
 

Ang sundalo ay nagbigay na ng alarma sa buong lugar at marami pang mga 

kagamitan ang parating na. Ngunit sya ay natatakot na huli na ito. 
 

Ang mga bata ay patuloy na gumawa sa pagsisimula ng apoy at pagpatay 

dito. Sila ay punong-puno na ng mga abo magmula sa ulo hanggang sa 

talampakan. 
 

Nakita na ni Pastor Buck ang apoy. Malapit na ito sa kanila. "Mga bata, 

pumunta na kayo sa loob ng bilog na guhit at umupo doon." 
 

Siya ay namangha sa kapayapaan at kaayusan ng bawat bata na sumunod sa 

kanyang utos. Sila ay naghawak-kamay habang ang apoy ay nakikita na 

nilang dumarating. Naramdaman na nila sa kanilang mga balat ang init ng 

apoy at handa na sila para lamunin ng apoy. Sa loob lang ng ilang segundo 

ay tapos na ito. Iniangat nila ang kanilang mga ulo at nakita nila ang 

pagdaan ng apoy papunta sa Lost Canyon. Sila ay nakalig tas. Ang grupo 

ay patuloy na umupo sa gitna ng pabilog na guhit. Pagkatapos ng apoy ay 

dumating ang mga sundalo. Sa kanilang pagkabigla, ay nakita nila ang 

isang bagay na hindi nila inaasahan. 
 

"Buhay sila, buhay sila," ang sigaw ng mga sundalo. 
 

Ang sigaw ng kagalakan ay pumailanlang sa istasyon ng mga sundalo ng 

marinig ng mga magulang at ni Gng. Buck ang mabuting balita sa radyo. 
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 Ilang sandali pa ang grupo ng malilit na minero ay lumitaw sa 

gitna ng mga abo. Punong-punong ng luha ang mukha ng bawat isa. 

 "Papaano kayo nakaligtas sa apoy?" ang tanong ng sundalo. 

 "Katulad din ng pagkaligtas namin sa apoy ng impiyerno," ang 

sabi ni Pastor Buck. "Makikita ninyo na nagsunog kami ng bilog na guhit 

upang ang apoy ay hindi umabot sa amin. Si Jesu-Cristo ay nagdanas ng 

hirap ng apoy doon sa krus ng Kalbaryo. Ang apoy ng impiyerno ay 

nasunog na doon at hindi na ito makakaabot o mararamdaman ng mga 

nagtitiwala kay Cristo bilang Tagapagligtas." 

 "Hooray!" ang sigaw ng mga bata. 

 

~ W A K A S ~ 
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Basahin ang  2 Corinto 2:11 ___________________________ 

  Efeso 4:14 _______________________________ 

  2 Tesalonica 2:9 _________________________ 

  Efeso 6:16 _______________________________ 
 

Ang baluti ng Diyos ay hindi sa pisikal na kalikasan sapagkat ang ating 

pakikipagbaka ay espiritwal. 

 

Ang ating talata ay nagsasabi na ang ating pakikipagbaka ay laban sa sa 

mga _________________, laban sa mga ________________, laban sa mga 

namamahala ng _________________ ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol 

sa _____________ ng kasamaan sa mga ____________________.  

Ang ating baluti ay dapat din na sa espiritwal na kalikasan. Tingnan sa 

Efeso 6:14. Ang doktrina ng ating baluti ay:  

                                                  1. k_____________________ 

          2. k_____________________ 

   talatang 15. 3. e_______________ ng k______________ 

   talatang 16. 4. p_____________________ 

                              talatang 17. 5. k_____________________ 

          6. ang ating sandata s_________ ng Diyos 
 

Dapat tayong matatag, naka-ugat at nakatanim sa bawat doktrina na 

binabanggit dito. Susubukan ni Satanas sa pamamagitan ng maling mga 

katuruan na pabagsakin ka at gawin kang hindi-epektibong sugo ng 

Panginoong Jesu-Cristo! 
 

Pag-isipan natin mga ito: 
 

Efeso 6:11 - Ano ang dapat gawin ng mga mananampalataya? 
 

Efeso 6:11 - Gaano karaming baluti ang dapat nating isuot? 
 

Efeso 6:12 - Ang ating pakikipagdigma ay laban sa mga kasamaang ito. 
 

Efeso 6:16 - Ano ang ginagamit na pantira ni Satanas? 
 

Efeso 6:11 - Iba pang salita para sa "lalang" 
 

1 Corinto 15:58 - Ano ang ibig sabihin ng tumatag? 
 

Efeso 6:11 - Ano ang isinusuot ng mga mananampalataya? 

 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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Minero - Pang-Labing-Apat na Aralin 
 

Talatang Sasauluhin - Efeso 6:11 - "Ibihis ninyo ang buong sandata o 

armas ng Diyos, upang kayo'y magtagumpay laban sa mga lalang ng 

diablo."  
 

Efeso 6:12 - "Dahil hindi tayo nakikipagdigma laban sa laman at dugo, 

kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga 

namamahala ng kadiliman sa daigdig na ito, laban sa masasamang espiritu 

sa mga dakong kaitaasan." 
 

Araw-araw sa ating paggising ay _________________ natin ang ating mga 

damit. Maaaring inaalam natin ang lagay ng panahon at iniisip natin ang 

ating mga gagawin sa araw na iyon at nagdedesisyon tayo kung anong 

kasuotan ang dapat nating isuot. 
 

Lagi ba nating isinusuot ang ating paboritong damit araw-araw? _______ 

Hindi naman, di ba? Ngunit alam ba ninyo na ang Diyos ay may espiritwal 

na kasuotan na dapat nating isuot araw-araw? (anuman ang ginagawa 

natin). Ito ay tinatawag na ________________ ng Diyos. 
 

Ang baluting ito ay isinusuot: 1. sa hapunan  2. sa digmaan  3. sa pagtulog 
 

Sino ang pinaka-matinding kaaway ng Diyos? __________________ 
 

Sino ang nabubuhay sa mga mananampalataya? __________________ 
 

Ang mga mananampalataya may buhay ni Cristo na tumatahan sa kanila. 

Iyon ang dahilan kung bakit puntirya tayo ni Satanas. 
 

Bakit kailangan natin ang baluti na galing sa Diyos? Ang ating talata ay 

nagsasabi na: "upang kayo'y ________________ laban sa mga 

____________ng __________." 
 

Tumayo - ang 1 Corinto 15:58 ay nagbigay ng kahulugan na - manatiling 

hindi natitinag, matatag. Basahin ang Colosas 4:12. Bakit tayo dapat na 

manatili at matatag? maging ________ at _______ na tiwasay sa lahat na 

kalooban ng Diyos. 
 

Ano ang darating laban sa atin? Ang mga ___________ ng ____________.  
 

Tingnan ang salitang "lalang" sa diksyunaryo. 
 

Ang kahulugan ng lalang ay:  1. laro   2. hangin   3. pandaraya 
 

Ano pa ang ibang salita na ginamit sa mga pag-atake ni Satanas? 
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Minero - Unang Aralin 

 
Basahin "Ang Apoy" at sagutan ang mga sumusunod na mga katanungan. 

Anong Miner's book ang binabasa ni Betty? _________________________ 
 

Ang Miner's club nila Pastor Bob ay nagkita-kita sa lumang 

_______________________ 
 

Sinabi ni Betty na mayroong isang kasalanan sa Pahayag 21:8 na nagawa 

nating lahat, ano ang kasalanang ito? ___________________________ 
 

Nagsinungaling ka na ba?  Oo  Hindi 
 

Basahin ang Mateo 25:41, para kanino ginawa ang impiyerno? 

_____________________________________________ 
 

Gaano karami sa mga anghel sa langit ang sumunod kay Lucifer at 

nagrebelde sa Diyos?  1. wala     2. ikatlong bahagi     3. lahat 
 

Ang mga sakripisyo para sa mga kasalanan ay ginawa sa Lumang Tipan. 

Basahin ang Hebreo 10:4 
 

Ang mga dugo ba ng mga baka at mga kambing ay makapag-aalis ng ng 

mga kasalanan?  Oo  Hindi 
 

Sinasabi sa Roma 3:25 na ang dugo ni ______________________ ay 

nakasapat na pambayad sa kasalanan ng mga tao. 
 

Ang ___________________ ay totoong lugar kung saan ang mga tao na 

hindi nagtitiwala sa Panginoong Jesu-Cristo ay pupunta doon. 
 

Si Pastor Buck, si Gng. Buck at ang mga minero ay pupunta sa camp na 

matatagpuan sa National Forest State Park. Ano ang tawag sa lugar na 

napagdesisyunan nila na doon magkampo sa parke? _______________ 

Canyon 
 

Si Gng. Buck ay gumising ng maaga at pumunta sa tindahan para bumili ng 

_____________. 
 

Napagplanuhan ni Pastor Buck na iligtas ang mga bata sa pagsisimula ng 

apoy at pagpatay dito sa pamamagitan ng mga _____________________. 
 

Bakit hindi nilamon ng forest fire ang mga minero? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________ 
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Si Jesu-Cristo ay binayaran na ang ating pagkakautang at nagdusa ng 

impiyerno doon sa krus ng Kalbaryo; ang isa bang mananampalataya sa 

Panginoong Jesu-Cristo ay kinakailangan pang magbayad para sa kanyang 

sariling kasalanan? 
 

 Oo Hindi 
 

Ilagay ang pangalan at petsa 

_____________________________________________ 
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Si Cristo - ang nag-iisa na pwedeng lapitan ng mananampalataya at 

matatagpuan ang lahat ng kanyang pangangailangan mula ngayon at 

magpakailanman. 
 

Colosas 2:10, "At kayo ay _________________ na sa Kanya..." 
 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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pwede nyang gawin ay kanyang sisirain at pipilipitin ang ebanghelyo ng 

biyaya ng Diyos. 
 

Tingnan ang salitang katusuhan sa diksyunaryo. Ito ay nangangahulugang: 

      1. linlangin/dayain      2. pagsabihan 3. patayin 
 

Sa 1 Timoteo 2:14 ay ibinigay din ang kahulugan nito. 
 

Basahin ang Genesis 3:1-5. ___________ ni Satanas ang salita ng Diyos 

para dayain si Eba. Hindi lang niya ito binago kundi pinagdudahan niya 

ang pagiging makatotohanan ng Diyos. 
 

Ginamit din nya ang pangako na itaas ang sarili. Sa talatang 5 ay sinasabi: 

"kayo ay magiging _______________ ng Diyos." Pinaniwala niya si Eba 

na ang mga ibinigay ng Diyos ay hindi pa sapat at mas makabubuti pa na 

magsarili na lang siya. 
 

Ang ating sasauluhing talata ay nagsasabi kung anong bahagi ng katawan 

ng mananampalataya ang interesado si Satanas. Ito ay ang ating 

_________________ 
 

Si Satanas ay laging nagtatagumpay sa kanyang panlilinlang. Basahin ang 

Pahayag 12:9. Nilinlang nya ang buong ___________________. 
 

Dinaya nya si Eba sa pamamagitan ng kanyang ___________________. 

Tingnan ang salitang katusuhan sa diksyunaryo. Ito ay nangangahulugang: 

1. magaling na manggagawa 2. mahina 3. makaluma 
 

Si Satanas ay hindi naglalagay ng malaking paskil na "Programa ng 

Pandaraya. 
 

Nais ni Satanas na ____________________ ang isipan ng mga 

mananampalataya. Nangyari sa ilang mga mananampalataya sa Galacia. 

Isinulat ni Pablo sa Galacia 1:6 at kanyang sinabi na sila ay 

"..._______________ sa ibang ebangelyo buhat sa tumawag sa inyo sa 

biyaya ni Cristo." 
 

Sinasabi sa Efeso 4:14 na ang mga bata ay "...napapahapay 

__________________ at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng 

____________, sa pamamagitan ng mga __________ ng mga tao, sa 

___________________, ayon sa mga lalang ng kamalian."  
 

Ang ating mga isipan ay nasisira kapag umalis tayo sa pagiging 

______________ na nakay _________________. 
 

Pagiging simple - puro, hindi kumplikado, na matatagpuan kay Cristo. 

47 

Minero - Pangalawang Aralin 
 

Talatang Sasauluhin - Isaias 53:6 - "Lahat tayo ay tulad sa mga tupa na 

naligaw; tayo ay tumungo bawa't isa sa kaniyang sariling daan; ngunit 

ipinasan ng Panginoon sa Kaniya ang kasamaan nating lahat."  

 

Ang unang paghatol ng Diyos na nakalagay sa kasulatan ay matatagpuan sa 

Genesis 1:1,2. Ating napag-aralan na nilikha ng Diyos ang sanlibutan para 

maging tahanan, na ating matitirahan. Isaias 45:18 - "Dahil ganito ang sabi 

ng Panginoon na lumikha ng mga langit, Diyos mismo ang 

________________ sa lupa at _____________ nito, Kaniyang pinatatag 

ito, hindi niya nilikha ito na _________..." Ngunit sa Genesis 1:2, ay nakita 

natin ang lupa sa isang kondisyon na hindi pwedeng tirahan. Ito ay walang 

______________ at ____________. 
 

Ano ang nangyari? Ginagamit ng Diyos ang mga salitang ito upang ipakita 

kung ano ang nangyari bilang resulta ng paghatol ng Diyos. Basahin sa 

Jeremias 4:23-26. Sinabi ni Jeremias sa talatang 23, ang lupa ay 

"__________ at _________________." Ang langit ay walang 

_______________________. Sa talatang 24, ang mga bundok ay 

__________________. Sa talatang 25, walang __________, at 

____________________ sa himpapawid ay nangakatakas. Sa talatang 26, 

ang mainam na parang ay ___________, at, lahat ng mga bayan niyaon ay 

__________________ sa harapan ng Panginoon, at sa harap ng Kaniyang 

_________________________.  
 

Basahin ang Isaias 24:1 - "Narito, pinawawalan ng ________ ng Panginoon 

ang lupa, at ______________, at _________________, at 

_____________________ ang mga nananahan doon." 
 

Ang mga talatang ito ay nagsasabi sa atin na ng ilarawan ng Diyos na ang 

lupa ay "walang anyo at walang laman" dahil ito ay dumaan sa pagbabago 

sapagkat ang Kaniyang paghatol ay naganap sa lupa. 
 

Sa Genesis 1:2 ay nalaman natin na ang paghatol ng Makapangyarihang 

Diyos ay naganap. Ano ang naging dahilan ng paghatol ng Diyos? Basahin 

sa Roma 6:23 at Genesis 2:17. Ang ________________ ay nagdulot ng 

paghatol ng Diyos. 
 

Ang kasalanan ay pagsuway sa Diyos. Ang Isaias 53:6 ay nagsasabi na: 

"Lahat tayo ay tulad sa mga tupa na _______________; tayo ay tumungo 

bawa't isa sa _______________________..." 
 

Basahin sa Isaias 14:12-14. Sino ang nagkasala bago nagkasala si Adan? 
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________________ Si Lucifer ay isang nilalang, perpekto sa kaniyang mga 

daan hanggang (Ezekiel 28:15) ang ___________________ ay matagpuan 

sa kanya. 
 

Ang unang kasalanan sa buong sansinukob, ay nagawa ni Satanas, at 

sinundan ng paghatol ng Diyos. Isang bahagi lang ng paghatol ng Diyos 

laban kay Satanas ang isinagawa. Si Satanas ay naghihintay ng natitira 

pang hatol ng Diyos laban sa kanya, at ito ay sa darating na panahon. 

Pahayag 20:10 - "At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa 

___________________________ at ________________....." 
 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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Minero - Pang-Labing-Tatlong Aralin 
 

Talatang Sasauluhin - 2 Corinto 11:3 - "Nguni't ako'y natatakot, baka sa 

anumang paraan, kung paanong si Eba ay dinaya ng ahas sa kaniyang 

katusuhan, ay pasamain ang inyong  mga pag-iisip mula sa kadalisayan na 

nakay Cristo.” 
 

Si Satanas ay interesado na manatiling bulag ang isipan ng mga hindi 

mananampalataya. Interesado din ba sya sa mga mananampalataya?  
 

          Oo    Hindi 
 

Sinasagot ng ating talata ang katanungang iyon. Dahil nalalaman ni Pablo 

ang mapanirang epekto ng kasinungalingan ni Satanas sa mga 

mananampalataya, si Pablo ay: 1. may kagalakan  2. nag-aalinlangan  3. 

natatakot para sa mga banal? 

Sa Filipos 3:18,19, ano ang ginawa ni Pablo para mabigyan ng babala ang 

mga mananampalataya tungkol sa mga bulaang tagapagturo? 

_____________________ 
 

Sa Galacia 4:11, si Pablo ay ___________________ para sa kanila tungkol 

sa mga bulaang tagapagturo 
 

Sa Mga Gawa 20:30,31, si Pablo ay ___________________ araw at gabi 

na may _________________ para mabigyan sila ng babala tungkol sa mga 

bulaang tagapagturo. 

Pangkaraniwan na nating naririnig ang mga mananampalataya na hindi 

gaanong binibigyang halaga ang tamang katuruan. Ang sabi ng iba, 

"Huwag kayong maging sobrang panatiko. Ang mahalaga ay mahal natin si 

Jesus." Ang pagbabalewala ng tamang katuruan tungkol sa Panginoon ang 

siyang dahilan kung bakit maraming mananampalataya ang nanatiling mga 

sanggol pa sa ating mga iglesya ngayon. 
 

Ano ang dapat na maging tugon natin sa sinumang tagapagturo na 

nangangaral ng ibang ebanghelyo na hindi katulad ng kay Pablo? 

2 Timoteo 3:5 - "..._____________ ka rin naman sa mga ito." 

1 Timoteo 6:5 - "...______________ mo ang mga ito." 

Tito 3:9 - "Nguni't ____________ mo ang mga hangal na usapan..." 

Tito 3:10 - "Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos nang una 

at ikalawang pagsaway ay _______________ mo." 
 

Ang ating sasauluhing talata ay nagsasabi sa atin kung papaano isasagawa 

ni Satanas ang kanyang paraan ng panlilinlang. Ano ang paraan na kanyang 

ginagamit? _______________ Oo, anumang paraan. Anumang paraan na 
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ang mga salita ng Diyos, nguni't hindi naman nila _________________. 
 

Basahin ang Mateo 23:27,28. "...na may anyong __________________ sa 

labas, datapuwa't sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao, at ng 

lahat na karumaldumal." 
 

Basahin ang Tito 1:16. Sila ay nagpapanggap na ____________ nila ang 

Diyos. 

 

Ang mga bagay bang ito ay mga bagay na lagi nating iniisip na 

pangunahing gawain ni Satanas? Malimit nating iniisip na ang droga, 

paglalasing o ang imoral na pamumuhay ang pangunahing gawain ni 

Satanas para dayain ang tao. 
 

Ang ating talata ay nagsasabi sa atin kung ano ang nawawala sa anyong ito 

ay makapandaya, para maging kasinungalingan at walang laman. 

Ano ang nawawala? _______________________________ 
 

Ang kapangyarihang ito ay ipinapaliwanag sa atin sa kasulatan. 
 

Basahin sa Roma 1:16. Ano ang kapangyarihang ito? 

________________________ 
 

Basahin ang 1 Corinto 1:23,24. Ano ang kapangyarihang ito? 

________________________ Ang anyong ito ay nagsasabi sa atin na ang 

kaligtasan ay matatagpuan kay Jesu-Cristo. Ang kaligtasang ito ay tanging 

sa pamamagitan lamang ng dugo ni Jesu-Cristo upang ang isang tao ay 

mapalaya sa kapangyarihan ng kadiliman. Kapag binalewala ito ay 

mananatiling alipin ang mga hindi mananampalataya at patuloy na nasa 

kaparusahan at sumpa ng kasalanan. 
 

Pagtugmain ang mga sumusunod na salita: 
 

Ang nawawala sa anyo ng kabanalan maging katulad ng Diyos 
 

Ang kasinungalingan ni Satanas kopya 
 

Ang mga naisin ng Diyos ang iyong puso 
 

Ang kapangyarihan ng Diyos kapangyarihan 
 

Ang pagsisikap ng tao na makaabot sa Diyos  pagiging matuwid  
 

Peke pagpako kay Cristo 
 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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Minero - Pangatlong Aralin 
 

Talatang Sasauluhin - Mateo 25:41 - "Kung magkagayo'y sasabihin 

naman Niya sa mga nasa kaliwa, Magsilayo kayo sa Akin, kayong mga 

sinumpa, at doon kayo sa walang hanggang apoy na inihanda sa diablo at sa 

kaniyang mga anghel." 
 

Bakit ginawa ang impiyerno? May pagtatalong naganap sa langit? Basahin 

ang Colosas 1:16. Sino ang pinaka-puno ng lahat ng nilalang?  
 

___________________ Basahin ang Ezekiel 28:1,2. Sino ang nagnanais na 

maging puno ng lahat  ________________? 

Basahin ang Isaias 14:12-14.  
 

Si Lucifer ang pangunahing nilikha ng Diyos. Basahin ang Ezekiel 28:12-

15. Ilista ang tatlong bagay na nagsasalarawan kay Lucifer. 

 1. _______________________________ 

 2. _______________________________ 

 3. _______________________________ 
 

Sa Ezekiel 28:13 ay nagsasabi na sa loob ni Lucifer ay nakalagay ang isang 

instrumentong panugtog. Sa Ezekiel 28:14 ay nagsasabi na sya ay isang 

pinahirang kerubin na tumatakip. 

Basahin ang Exodus 25:20. Ang mga kerubin ba ay may pakpak? Oo Wala 

Si Lucifer ang pinuno sa mga ranggo ng mga anghel. May apat na kerubin 

na nakapalibot (basahin sa Pahayag 4:6) sa ____________ ng Diyos. Si 

Lucifer ay nasa ibabaw ng trono, hawak ang pinaka-mataas na 

kapangyarihan ng pamamahala ukol sa lahat ng nilalang. 

Basahin sa 1 Timoteo 3:6. Si Lucifer ay nagmataas dahil sa 

_________________. Siya ay nagplano at nanguna sa pag-aalsa ng mga 

anghel laban sa Diyos. 

Basahin sa Isaias 14:12-14. Ilang beses binanggit ni Satanas ang salitang  

‘ako’? _______ 

Sa talatang 13, saan gustong umupo ni Satanas? 

____________________________ 

Sa talatang 14, nais ni Satanas na maging katulad ng Kataastaasan. Basahin 

sa Genesis 14:19. Ano ang ibig sabihin ng "Kataas-taasang Diyos"? 

_______________ _________________________ 
 

Basahin sa Efeso 6:12. Si Satanas ay nanguna sa pag-aalsa at kinub-kob 

ang buong sansinukob. Tanging dalawang prinsipe lamang sa kalipunan ng 

mga anghel ang pumanig sa Diyos.  
 

Basahin sa Daniel 10:13 at 9:21. Si Gabriel ay hindi pinahintulutan na 
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pumunta kay Daniel ng Hari ng ____________________.  
 

Basahin sa Ezekiel 28:5. Ipinahayag ni Satanas ang kanyang plano sa mga 

anghel at ito ay naging epektibo. 
 

Ipinahayag ng Diyos ang Kanyang matinding paghatol at napahinto nito 

ang pag-aalsang ginawa ng mga anghel. Basahin sa Isaias 14:15 at Ezekiel 

28:16-18. Ano ang naging paghatol ng Diyos. Ito ay ang 

____________________________________ 

 

Pagtugmain ang mga sumusunod: 

 

Kerubin 2 prinsipe ng mga anghel 

Lucifer sinabi ito ni Satanas ng 5 beses 

Impiyerno kapalaluan 

May-ari ng langit at lupa ibenta, i-negosyo 

Michael at Gabriel Satanas 

Ang pagkahulog ni Satanas mga nilikha na may mga pakpak 

"Ako" ang sagot ng Diyos sa pag-aalsa  

      ni Satanas 

ikalakal Kataas-taasang Diyos  

 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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Minero - Pang-Labing-Dalawang Aralin 
 

Talatang Sasauluhin - 2 Timoteo 3:5 - "Na may anyo ng kabanalan, 

ngunit itinatanggi ang kapangyarihan nito: layuan mo ang mga ito." 
 

Maraming tao ang naniniwala na ang paglaganap ng kasamaan sa ating 

lipunan ang pangunahing gawain ng diablo. Naaalala mo pa ba ang sinabi 

ni Satanas sa Isaias 14:12-14? Sa talatang 14 ay sinabi ni Satanas: "...ako'y 

magiging _______________ ng Kataastaasan."  
 

Alam mo ba kung ano ang peke? Ito ay kopya na nagmumukhang kagaya 

ng tunay o orihinal. Ilista ang tatlong bagay na sinusubukang gayahin ng 

mga tao: 
 

 1. ____________________________ 

 2. ____________________________ 

 3. ____________________________ 

 

Basahin ang 2 Timoteo 3:1-5. Ang ating talatang sasauluhin ay nagsasabi 

sa pangunahing paraan ni Satanas sa kanyang patakaran ng kasamaan. "Na 

may __________ ng __________________." 
 

Porma o anyo - panglabas, pangpakitang-tao, ngunit walang katotohanan 

Kabanalan - katulad ng pagiging Diyos (naaalala pa ba ninyo ang 

ipinagmamalaki ni Satanas na maging katulad ng Diyos?) 
 

Ang anyo ng kabanalan ay hindi bagong plano ni Satanas, ito na ay nasa 

puso na ng kanyang programa ng kasinungalingan, na kanyang ginamit 

doon sa hardin ng Eden kay Adan at kay Eba. 
 

Basahin ang Genesis 3:5. "...kayo'y magiging parang ________" 
 

Ang anyo ng kabanalang ito ay kinamumuhian ng Diyos! 
 

Basahin sa Isaias 29:13. Pinapupurihan ng Israel ang Diyos sa 

pamamagitan ng kanilang _______________ at ng kanilang mga _______, 

nguni't malayo ang kanilang ____________ sa Kanya. 
 

Basahin ang Isaias 58:1-3. Ang anyo na sinasabi sa talatang 3 ay 

_______________________. 
 

Ang pag-aayuno ay ang hindi pagkain. Ang pag-aayuno ay isang gawaing 

pang-relihiyon. 
 

Basahin ang Ezekiel 33:30-32. Sapagka't kanilang __________________ 
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____________. Si Adan ay nagkaroon ng anak na ___________ at 

___________ sa kaniyang larawan.  
 

Ang ating talata ay nagsasabi sa atin tungkol sa gawain ni Satanas 

patungkol sa mga hindi ligtas. Anong bahagi ng katawan ng mga hindi 

ligtas ang interesado si Satanas? Ito ay ang ___________. 
 

Ang hindi ligtas ay binabanggit sa talatang ito na mga ______________. 

Bakit kaya hindi sila sumasampalataya? 
 

1. dahil sa kautusan   2. dahil sa ebanghelyo ni Cristo   3. dahil sa 

konstitusyon 
 

Paano binulag ni Satanas ang isipan ng mga hindi ligtas? 
 

1. dahil sa piring/talukbong  2. dahil sa sakit  3. dahil sa pagiging matuwid 
 

Basahin ang 2 Corinto 11:13-15. Ang mga ministro ni Satanas ay mga 

ministro ng ________________________. 
 

Sa palagay ninyo, saan matatagpuan ang anghel ng kaliwanagan, mga 

bulaang apostol, mandarayang manggagawa at mga ministro ng katuwiran? 
 

1. sa mga iglesya 2. sa mga bahay aliwan 3. sa mga tindahan 
 

Sa mga Mga Awit 119:130 ay sinasabi na: "Ang bukas ng iyong mga 

___________ ay nagbibigay ng  ________________..." 
 

Sa Juan 6:63 ay sinasabi na: "...ang mga ________________ sinalita Ko sa 

inyo ay pawang espiritu, at pawang ______________." 
 

Ang ating sasauluhing talata ay nagsasabi na ang liwanag ng 

maluwalhating ebanghelyo ni Cristo ay kayang: 1. bulagin  2. lumiwanag  

3. gamutin sila. 
 

Ano ang nagpapawala ng kadiliman?  Ingay   Pagkain   Liwanag 
 

Nalalaman ni Satanas na ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos ay kayang 

alisin sa kanyang kontrol at pagka-alipin at palayain ang mga tao. Ang mga 

hindi ligtas ay nagpapaubaya na maging alipin at umaayon kay Satanas sa 

kanyang masasamang pamamaraan. 
 

Tayo ay dating bulag ngunit ngayon ay nakakakita na, magpasalamat tayo 

sa Diyos dahil sa kapangyarihan ng Kanyang ebanghelyo para iligtas ang 

mga sumasampalataya! 
 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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Minero - Pang-Apat na Aralin 
 

Talatang Sasauluhin - Hebreo 10:4 - "Sapagka't di maaaring makapag-alis 

ng mga kasalanan ang dugo ng mga baka at ng mga kambing." 

Hebreo 10:12 - "Nguni't ang taong ito, pagkatapos makapaghandog ng isa 

lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailan man, ay umupo sa 

kanan ng Diyos." 
 

Upang lubos na maunawaan natin ang impiyerno ay dapat natin itong 

tingnan sa tamang kapanahunan. Ang ibig sabihin ay tingnan ang mga 

panuntunan ng Diyos tungkol dito sa ibat-ibang bahagi ng kasulatan. 

Sa nakalipas na panahon: 

Basahin ang Mga Awit 55:15; Kawikaan 15:24; Isaias 14:9,15; Ezekiel 

31:16; Lukas 10:15. Saang direksyon ang impiyerno, pataas ba o pababa? 

Tingnan natin at basahin sa Jonas 1:17 at 2:1-6. Si Jonas ay nilulon ng 

malaking isda at naroon siya sa loob ng 3 araw sa ________________. Si 

Jonas ay isang taong ligtas. Bakit siya namatay at pumunta sa impiyerno? 

Basahin ang Mga Awit 66:10. Si David ay isang taong ligtas. Bakit siya 

pupunta sa impiyerno? 
 

Basahin sa Lukas 16:19-23. Ang impiyerno ay nasa ibaba at puso ng lupa at 

may binubuo ng dalawang bahagi. Ito ay ang: 

 1. talatang 23, lugar ng pagpaparusa 

 2. talatang 23, sinapupunan ni Abraham 
 

Sinabi ni Cristo sa Mateo 12:40 - "Sapagka't kung paanong si Jonas ay nasa 

tiyan ng isang balyena ng tatlong araw at tatlong gabi; ay gayon din 

mapapasa _______________________ na tatlong araw at tatlong gabi ang 

Anak ng tao." 
 

Pagkatapos ng pagpapako sa krus, si Cristo ay inilibing at pumunta sa puso/

ilalim ng lupa. 
 

Basahin ang Lukas 23:43. Saang lugar ang ipinangako ni Cristo na 

mapupunta ang magnanakaw sa krus, pagkatapos na siya ay mamatay. 

Kapiling Niya sa ___________________. 
 

Ang paraiso ay ang isa pang salita na tumutukoy sa sinapupunan ni 

Abraham. 
 

Lahat, maging ligtas o hindi na mga tao, ay pumupunta sa impiyerno noong 

nakalipas na panahon. Ang mga ligtas ay pumupunta sa lugar ng paraiso at 

ang mga hindi ligtas ay sa lugar ng pagpaparusa. 
 

Nasaang parte ng paraiso ang impiyerno sa ngayon? Basahin sa 2 Corinto 
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12:1-4, doon sa _________________________. 
 

Bago ibinuhos ni Jesu-Cristo ang Kanyang dugo doon sa Kalbaryo, ang 

dugo ng mga baka at mga kambing iniaalay sa templo. Ito ay nagtatakip at 

nagpapatawad ng mga kasalanan, ngunit para ang mga ligtas ay maging 

karapat-dapat sa presensya ng Diyos, ang tunay na dugo ay dapat na 

mabuhos. 
 

Basahin ang Hebreo 10:19,20. Ang dugo ni Cristo ay nagbukas ng daan 

papunta sa presensya ng Ama. Sa talatang 19: "...may _____________ 

ngang makapasok sa ________________ sa pamamagitan ng ______ ni 

Jesus." Sa talatang 20: "Sa pamamagitan ng __________ bago at buhay na 

Kaniyang itinalaga sa atin..." 
 

Ngayon ang lugar ng pagpaparusa na bahagi ng impiyerno ang nasa puso 

ng lupa. 
 

Lagyan ng bilang at iayos ang pagkakasunod-sunod ng mga 

pangyayari: 

______ si Lucifer ay nagkasala 

______ ang paraiso ay inilipat doon sa ikatlong langit 

______ ang impiyerno ay nilikha 

______ ang pag-aalsa ng mga anghel doon sa sangkalangitan 

______ si Jonas ay namatay at pumunta doon sa impiyerno 

______ si David ay namatay at pumunta doon sa impiyerno 

______ si Cristo ay ipinako sa krus 

______ isinama ni Cristo ang magnanakaw doon sa paraiso 

 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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Minero - Pang-Labing-Isang Aralin 
 

Talatang Sasauluhin - 2 Corinto 4:3 - "Ngunit kung ang aming 

ebanghelyo ay natatakpan pa, ito ay natatakpan sa mga napapahamak."  

2 Corinto 4:4 - "Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng 

mga hindi nagsisisampalataya, upang ang liwanag ng maluwalhating 

ebanghelyo ni Cristo, na Siyang larawan ng Diyos, ay huwag magliwanag 

sa kanila.” 
 

Sa talatang 3 ay binabanggit ang kalagayan ng mga hindi mananampalataya 

_________________________ 
 

Ang nawala o napahamak sa talatang ito ay hindi nangangahulugan na 

nawaglit, katulad ng susi ng kotse. Kung ang susi ng iyong kotse, bola o 

singsing ay nawala, ito ba ay mananatili pa ring susi o singsing kapag iyong 

natagpuan? Oo naman, ngunit ang salitang nawala ay ginamit dito ay para 

sa mga taong nangangailangang maligtas dahil sa kanilang kalagayan. 

Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng kaligtasan para iligtas 

ang mga nawala. Para gawin ang pagbabagong ito ay nangangailangan ng 

pag-alis mula sa kamatayan patungo sa buhay, mula sa kadiliman patungo 

sa liwanag at mula sa pagiging makasalanan patungo sa pagiging banal. 

Tanging mga negatibong pananalita lamang ang pwedeng sabihin para sa 

mga nawala o napapahamak. Sa Efeso 2:12 ay binabanggit ang limang 

bagay na katotohanan para sa mga Hentil. Banggitin ang tatlo sa mga ito: 
 

 1. _________________________________ 
  

 2. _________________________________ 
  

 3. _________________________________ 
 

Sa Efeso 2:1 ay sinasabi na ang mga hindi ligtas ay _________________ sa 

mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ang hindi ligtas ay may likas na 

makasalanan. Sa Efeso 5:8 ay sinasabi na: "Sapagka't noong panahon 

kayo'y _____________________..." Tayo ay dating nasa kadiliman. Tayo 

(nang hindi pa ligtas) ay nasa ilalim ng ______________________ ng 

kadiliman (Colosas 1:13). 
 

Sinasabi sa Efeso 2:2 na ang ating pakikipag-isa o alyansa ay sa prinsipe ng 

_________________ ng _____________..." (si Satanas) 
 

Tanging si Adan ay naging makasalanan dahil sa pagkakasala. Tayo ay 

ipinanganak ng makasalanan. 
 

Basahin ang Genesis 5:1,3. Si Adan ay nilalang sa wangis ng 
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Tungkol sa ating Apostol 

 
1.  Sino ang Apostol ng mga Hentil? __________________ (Roma 11:13) 
 

2. Ilang aklat/liham sa Biblia ang kanyang isinulat? __________ 
 

3. Ano ang kanyang pangalan bago siya tinawag na Pablo? ___________ 
 

4. Siya ba ay isang Judio? _____________ (Mga Gawa 21:39) 
 

5. Siya ba ay isang Romano? ______________ (Mga Gawa 16:37) 
 

6. Saan siya papunta nang magpakita sa kanya ang Panginoon? 

_________________ 
 

7. Nangaral ba si Pablo na katulad ng mensahe ng 12 apostol? ______ 

(Galacia 2:7) 
 

8. Sinugo ba si Pablo para magbawtismo? _____________ (1 Corinto 1:14-

18) 
 

9. Ang mensaheng ipinangaral ni Pablo ay dating _______________ ng 

Diyos. 
 

10. Ang bawat aklat/liham na isinulat ni Pablo ay nagsisimula sa pagbati ng 

__________ at _________ mula sa Diyos Ama at mula sa Panginoong Jesu

-Cristo. 
 

11. Nakuha ba ni Pablo ng minsan lamang ang lahat ng impormasyon mula 

sa Panginoong Jesu-Cristo? __________ (2 Corinto 12:1) 
 

12. Sa 1 Timoteo 1:13-16, si Pablo ang ating ___________________ sa 

mga _____________________ sa Kaniya. 

 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 

41 

Minero - Pang-Limang Aralin 
 

Talatang Sasauluhin - 2 Corinto 5:8 - "Tayo ay nakakatiyak, sinasabi ko, 

at ibig pa naming mawala sa katawan, at mapasa Panginoon." 
 

Punuan ang mga patlang ng mga salita na matatagpuan sa hulihan ng 

araling ito. 

Ating nakita, na sa nakalipas na panahon, ang impiyerno ay may dalawang 

bahagi: ito ay ang 1. _______________________ 2. 

_______________________ 
 

Si Cristo ay bumaba dito sa lupa, ipinako sa krus, inilibing at nabuhay 

muli. Ngayon ang paraiso ay matatagpuan na sa 

__________________________ 
 

Ano ang mangyayari kapag ang isang ligtas at isang di-ligtas ay namatay 

ngayon? Saan sila pupunta? Una ay dapat muna nating malaman kung ano 

ang kamatayan. 
 

Basahin sa Genesis 35:18. Ang talatang ito ay nagsasabi sa atin na ang 

________ ay umaalis sa katawan kapag ang isang tao ay namatay. 
 

Basahin sa Santiago 2:26. Kapag ang katawan ay namatay ang 

________________ ay umaalis din sa katawan. 
 

Basahin ang Lukas 23:46. Nang si Cristo ay nakapako sa krus sinabi Niya 

sa Ama, "sa Iyong mga kamay ipinagtatagubilin ko ang Aking 

___________." 
 

Ang kamatayan ay nangyayari kapag ang kaluluwa at ispirito ay umalis sa 

____________. 

Kapag ang isang hindi ligtas na tao ay namatay sa panahon ng biyaya, ang 

kanilang katawan ay pumupunta sa lupa at nauuwi sa _________ (Genesis 

3:19). 
 

Basahin ang Filipos 3:18,19. Ang kauuwian ng kaluluwa ng isang hindi 

ligtas na tao ay ____________________. 
 

Basahin sa 2 Tesalonica 1:8,9. Kapag muling bumalik ang Panginoon sa 

lupa (sa darating na panahon), ang mga hindi ligtas ay parurusahan ng 

___________ ___________________________ mula sa harapan ng 

Panginoon. 
 

Sa Efeso 5:6 ay sinasabi na ang ____________ ng Diyos dumarating sa 

mga anak ng pagsuway. 
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Sa Colosas 3:6 ay sinasabi na ang ____________ ng Diyos dumarating sa 

mga anak ng _________________. 
 

Ang poot ng Diyos laban sa kasalanan ay walang hanggang kapahamakan 

mula sa Kanyang presensya, sa lugar na tinatawag sa Biblia na impiyerno. 

Basahin ang Roma 2:8,9. Ilista ang apat na bagay na dumarating sa mga 

hindi mananampalataya sa mga talatang ito: 

 1. __________________________ 

 2. __________________________ 

 3. __________________________ 

 4. __________________________ 
 

Basahin ang Efeso 4:6 at Efeso 2:3. 
 

Ano naman ito sa mga mananampalataya na? Ano ang mangyayari sa mga 

mananampalataya kapag sila ay namatay? 
 

Basahin ang Filipos 1:23. Sinabi ni Pablo na kapag umalis sya sa katawan, 

siya pupunta sa piling ng ___________________. 
 

Basahin sa 2 Corinto 5:8 - "_____________ sa katawan, at 

_______________ ng Panginoon." 
 

Basahin sa 1 Tesalonica 5:9,10. Ang mananampalataya ay hindi itinalaga sa 

______________________. Sa talatang 10 ay sinasabi na kahit na gising 

(buhay) o tulog (mamatay) man, ay __________________ tayong kasama 

Niya. 
 

Ang katawan ng mananampalataya ay inililibing sa lupa, ngunit ang 

kanyang kaluluwa at ispirito ay pumupunta sa Panginoon doon sa langit. 

Basahin ang 1 Corinto 5:1-8. 

 

Mga Kasagutan: 

 

Mabuhay pagsuway pagpaparusa pagkawasak 

magpakailanman paraiso ispirito poot 

Pagkawasak pangatlo langit galit 

Galit ispirito katawan paghihirap 

Kapighatian ngayon galit wala/liban 

Kaluluwa alabok galit Cristo 

 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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Ang Mga Butil ng Ginto na Ating Natagpuan 
  

Pang-Anim na Aralin 

2 Corinto 5:20 - " Kaya nga ngayon tayo ay mga sugo para kay Cristo, na 

waring namamanhik ang Diyos sa inyo pamamagitan namin: nakikiusap 

kami sa inyo alang-alang kay Cristo, makipagkasundo kayo sa Diyos." 
 

Pang-Pitong Aralin 

Roma 3:24 - "Palibhasa'y pinawalang-sala ng walang bayad dahil sa 

Kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo Jesus." 
 

Pang-Walong Aralin 

1 Corinto 15:21 – "Yamang sa pamamagitan ng tao dumating ang 

kamatayan, sa pamamagitan din ng tao ay dumating ang muling 

pagkabuhay.” 

1 Corinto 15:22 - "Sapagka't kung paanong dahil kay Adan lahat ay 

namamatay, gayon din naman kay Cristo ang lahat ay mabubuhay." 
 

Pang-Siyam na Aralin 

Mga Gawa 17:31 - "Sapagka't Siya'y nagtakda ng isang araw na Kaniyang 

hahatulan ang sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng tao na 

Kaniyang itinalaga; ukol dito ay nagbigay Siya ng katiyakan sa lahat ng 

mga tao, nang Siya'y buhayin Niyang muli sa mga patay."  
 

Pang-Sampung Aralin 

Roma 2:16 - "Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao, 

ayon sa aking ebanghelyo, sa pamamagitan ni Jesu-cristo." 
 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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Sinasagot ng ebanghelyo ni Pablo ang tanong na ito. Dahilan sa dugo ni 

Cristo ay makatuwirang maililigtas ng Diyos sa lahat ng panahon ang 

lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng paraan na iniutos Nya sa kanila sa 

panahong iyon! 
 

Basahin ang Roma 3:25,26 - "Na Siyang inilagay ng Diyos na maging 

pangpalubag-loob, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa Kaniyang 

dugo, upang maipakilala ang Kaniyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin 

sa mga kasalanan na nagawa nang _________________________ sa 

pagpapahinuhod ng Diyos..." 
 

Kapag ang hindi mananampalataya ay tumayo sa dakilang puting trono, sila 

ay hahatulan sa pamamagitan ng mabuting balita na ipinahayag ni Pablo. 

Tanging ang sakripisyo ni Jesu-Cristo para sa mga kasalanan ang nakasapat 

sa kabanalan ng Diyos. 
 

Sa ilalim ng kautusan, ang sakripisyo at pagsunod sa kautusan ay 

kapahayagan ng pananampalataya nila sa Salita ng Diyos. Ang Diyos ang 

tumitingin sa krus at dahil sa basehang ito ay inililigtas Niya ang mga tao 

sa pamamagitan ng biyaya dahil sa pananampalataya. 
 

Ang tugon ng mga tao sa kapahayagan ng Diyos ang ebidensya ng kanilang 

pananampalataya o ng hindi pagsampalataya. 
 

Dahilan sa ang ebanghelyo ni Pablo ay naipangaral na ngayon, walang 

mabuting gawa ang hihingin bilang kapahayagan ng pananampalataya para 

sa kaligtasan. 
 

Ayon sa Roma 4:5 - "Ngunit sa kaniya na _______ gumagawa, nguni't 

____________________ sa Kaniya na nagpapawalang-sala sa masama, ang 

kaniyang pananampalataya ay ibibilang na ____________."  
 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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Ang Mga Butil ng Ginto na Ating Natagpuan 
  

Unang Aralin 

Walang kakabisahin 

  

Pangalawang Aralin 

Isaias 53:6 - "Lahat tayo ay tulad sa mga tupa na naligaw; tayo ay tumungo 

bawa't isa sa kaniyang sariling daan; ngunit ipinasan ng Panginoon sa 

Kaniya ang kasamaan nating lahat." 

 

Pangatlong Aralin 

Mateo 25:41 - "Kung magkagayo'y sasabihin naman Niya sa mga nasa 

kaliwa, Magsilayo kayo sa Akin, kayong mga sinumpa, at doon kayo sa 

walang hanggang apoy na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel." 

 

Pang-Apat na Aralin 

Hebreo 10:4 - "Sapagka't di maaaring makapag-alis ng mga kasalanan ang 

dugo ng mga baka at ng mga kambing." 

Hebreo 10:12 - "Nguni't ang taong ito, pagkatapos makapaghandog ng isa 

lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailan man, ay umupo sa 

kanan ng Diyos." 

 

Pang-Limang Aralin 

2 Corinto 5:8 - "Tayo ay nakakatiyak,  sinasabi ko, at ibig pa naming 

mawala sa katawan, at mapasa Panginoon." 

 

Ilagay ang pangalan at petsa 

_____________________________________________ 

  

Pagsubok sa Memorya 
Sabihin ang 66 na aklat ng Biblia at maging handa kapag tinanong ng 

tagapanguna kung anong bilang ang aklat na babanggitin nya. 

 

Ilagay ang pangalan at petsa 

_____________________________________________ 
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Minero - Pang-Anim na Aralin 
 

Talatang Sasauluhin - 2 Corinto 5:20 - " Kaya nga ngayon tayo ay mga 

sugo para kay Cristo, na waring namamanhik ang Diyos sa inyo 

pamamagitan namin: nakikiusap kami sa inyo alang-alang kay Cristo, 

makipagkasundo kayo sa Diyos." 
 

Ano kaya ang magiging hitsura ng impiyerno sa darating na mga panahon? 

Makikita ba natin ang impiyerno ngayon?  Oo Hindi 
 

Hindi, pero ito ay isang totoong lugar. Ngunit kapag si Cristo ay muling 

magbalik at itatag ang Kanyang kaharian kasama ang bansang Israel, 

magkakaroon ng panahon na tinatawag na "millennium". Iyon ay ang 

panahon ng isang libong taon kapag ang katuwiran ay mamayani sa buong 

mundo at si Cristo ay maghahari. Si Satanas ay matatanikalaan. Sa 

panahong iyon ay walang sinuman ang magsasabing, "Hindi ako 

naniniwala sa impiyerno." Ito ay literal, pisikal at nakikitang lugar na 

mamamasdan ng mga tao. 
 

Basahin ang Isaias 66:24. Si Isaias ay nagsabi na ang kaluluwa ng isang tao 

sa impiyerno ay magiging katulad ng __________________. 
 

Basahin ang Pahayag 14:9,10. Ang hindi ligtas ay parurusahan "sa 

______________ ng Kordero." 
 

Basahin ang 2 Tesalonica 1:8,9. Sa muling pagbabalik ni Cristo (hindi ito 

ang pagdagit o Rapture), Siya ay magbabalik sa gitna ng nagniningas na 

__________. 
 

Basahin ang Isaias 30:27-33. Ang __________ ng Panginoon ay sinasabi 

na gaya ng namumugnaw na ______________. 
 

Basahin ang Marcos 9:43-49. Ito ang nakahihindik na paglalarawan ng 

impiyerno at ang mga kaluluwa ng mga tao ay babaguhin na parang uod at 

magdurusa ng kapighatian. 
 

Sa muling pagbabalik ni Cristo, Siya ay darating na may apoy, ang apoy na 

pupugnaw sa Kanyang mga kaaway at magkakaroon ng butas sa puso ng 

mundo kung saan ang mga tao ay masasaksihan ang poot ng 

Makapangyarihang Diyos laban sa kasalanan. Saan kaya ang lugar na ito? 
 

Basahin ang Isaias 34:6-10 at Isaias 63:1-6. May lugar na tinatawag na 

Edom, o Idumea, ang lugar ng huling pagkawasak, ang digmaan kung saan 

ang Armageddon ay doon magaganap. Bozrah ang siyudad ng lugar na 

iyon. 
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Minero - Pang-Sampung Aralin 
 

Talatang Sasauluhin - Roma 2:16 - "Sa araw na hahatulan ng Diyos ang 

mga lihim ng mga tao, ayon sa aking ebanghelyo, sa pamamagitan ni Jesu-

cristo." 
 

Ang krus ay nagbigay ng tamang lugar para sa kaligtasan ng lahat ng 

magtitiwala sa Panginoong Jesu-Cristo. Ang krus ay nagbigay din ng 

tamang lugar para sa kahatulan ng lahat ng tumanggi sa kaligtasan na 

ibinigay ng Diyos. 
 

Ang mga hindi ligtas ay nagsisikap na itago ang kanilang mga kasalanan 

mula sa Diyos. Katulad ng ginawa nina Adan at Eba doon sa hardin ng 

Eden. Basahin ang Genesis 3:8-10. 

Isang kahangalan ang isipin na mayroong mga bagay na hindi makikita at 

malalaman ng Diyos! Ang ating talata ay nagsasabi na ang Diyos ay 

hahatulan ang ____________ ng mga tao sa pamamagitan ni 

___________________. 

 

Basahin ang Mga Gawa 10:42. Sinabi ni Pedro tungkol sa Panginoon na 

ang Cristo ay itinalaga ng Diyos na maging ___________ ng mga buhay at 

ng mga patay.  

Si Jesu-Cristo ang Hukom sa trono! 
 

Basahin ang Juan 5:22 "...ipinagkaloob Niya ang buong paghatol sa 

________." 
 

Ngunit ang talata ay nagsasabi na ang mga lihim ng mga tao ay hahatulan 

ni Jesu-Cristo ayon sa __________________________. 
 

Dahilan sa ang ebanghelyo ni Pablo ay isang lihim, papaano hahatulan ang 

hindi ligtas noong mga nakalipas na panahon sa pamamagitan nito? 
 

Basahin ang Hebreo 10:4. Pwede bang makapag-alis ng kasalanan ang 

dugo ng mga baka at mga kambing?  Oo   Hindi 
 

Ngunit pinayagan ng Diyos ang paghahandog ng mga hayop para sa mga 

kasalanan! Natatandaan ba ninyo si Cain at Abel? Si Abel ay maayos sa 

harapan ng Diyos dahilan sa kanyang pananampalataya (paniniwala sa 

sinabi ng Diyos sa kanya) naghandog ng dugo bilang sakripisyo. Sinasabi 

sa Hebreo 11:4 na: "Sa ____________________ si Abel ay naghandog sa 

Diyos ng lalong mabuting hain kay sa kay Cain, sa pamamagitan nito'y 

sinaksihan na siya'y ____________________..." 
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 5. kabanalan ng Diyos 

 6. katuwiran ni Jesu-Cristo 

 7. dugo ni Cristo 

 8. hustisya ng Diyos 

 9. Cristo 

 10. paghatol 

 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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Magpuri tayo sa Diyos sapagkat dahil sa Kanyang biyaya ay pinatagal Niya 

ang pagbuhos ng Kanyang poot at nag-aalok ng libreng regalong buhay na 

walang hanggan sa lahat ng magtitiwala kay Cristo bilang kanilang 

Tagapagligtas. 
 

Basahin ang 2 Corinto 5:19,20. Tayo ay nangangaral ng mensahe ng 

______________________. Na ang Diyos ay na kay Cristo 

ipinakikipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya. Hindi na 

________________ ang kanilang mga kasalanan. Basahin ang 2 Corinto 

5:21. Dahil doon sa krus ng Kalbaryo ay ________________ si Cristo para 

sa atin. Binayaran ang ating pagkakautang, nagdusa para sa ating 

kamatayan, ang parusa para ating mga kasalanan. 

 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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Minero - Pang-Pitong Aralin 
 

Talatang Sasauluhin – Roma 3:24 - "Palibhasa'y pinawalang-sala ng 

walang bayad dahil sa Kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na 

nasa kay Cristo Jesus."  
 

Papaano kaya na ang isang lubos na banal na Diyos ay aariing-ganap 

(gagawing matuwid) ang isang hindi banal na makasalanan. 
 

Ito ay sa pamamagitan ng pagkasapat ng Kanyang mga patakaran laban sa 

kasalanan. 
 

Ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos ang tanging solusyon sa problema 

kung paanong ang Diyos ay mananatiling matuwid, ngunit magpapatawad 

at aariing-ganap ang mga makasalanan. 

 

Basahin ang Roma 3:24. Paano kaya naipapabot ng Diyos ang Kanyang 

biyaya sa mga makasalanan? Ang sagot ay nasa huling bahagi ng talatang 

nabanggit. ___________________________________________________ 
 

Ang pag-aaring-ganap sa mga mananampalataya ay tiyak dahil sa dugo ni 

Cristo na kumpletong kabayaran para sa kanilang mga kasalanan. 
 

Basahin ang Roma 8:32-34. Sa talatang 32 ay sinasabi sa atin na ang Diyos 

ay hindi _____________________ ang Kanyang sariling Anak. 
 

Tingnan sa disksyunaryo ang "ipinagkait." Ito ay nangangahulugan na:  

1. magpakita ng habag     2. saktan     3. maglakbay 
 

Sa talatang 32 ay sinasabi sa atin na ang Diyos ay ________ ipinagkait ang 

Kanyang sariling Anak. 
 

Saan hindi ipinagkait ng Diyos ang Kanyang sariling Anak? 

 1. Roma 4:25, ____________________ dahil sa ating mga pagsuway. 

 2. Isaias 53:10,11, ay sinasabi na ang Panginoon ay nalugod na 

_______________ Siya, kapag Kanyang gagawin ang Kaniyang kaluluwa 

na _______________________ dahil sa kasalanan. 
 

Ating nakita sa mga nakalipas na aralin sa Isaias 66:24 na ang mga 

kaluluwa ng mga tao ay magiging parang mga uod doon sa impiyerno. 

Paano isinasalarawan sa Mga Awit 22:6 ang kaluluwa ni Cristo habang 

Siya ay nakabayubay doon sa krus? 

___________________________________________ 
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sasampalataya kay _____________________.  
 

Ang ating talata ay nagsasabi na ang sanlibutan ay hahatulan ng katuwiran 

sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. 

Basahin ang unang kapitulo ng aklat ng Roma. 

Ang sanlibutan ay tinanggihan ang hustisya at katuwiran ng Diyos sa 

pamamagitan ni Jesu-Cristo. 
 

Ang hindi nawawalang kabanalan ng Diyos ay nangangailangang maging 

matuwid tungkol sa kasalanan. Ang kabanalan ng Diyos ay naabot ng mga 

makasalanan dahil sa kamatayan ni Cristo. 
 

Ang Galacia 2:21 ay nagsasabi sa atin na kung sa pamamagitan ng 

kautusan ay dumating ang _______________, kung gayo'y si Cristo ay 

namatay ng walang kabuluhan. 
 

Ang mga hindi mananampalataya sa sanlibutan ay inihahalintulad ang 

sistema ng hustisya ng Diyos sa Kanyang pagpapatawad. Katulad ng 

presidente, bago siya umalis sa kanyang posisyon ay nagpapatawad ng mga 

liko at mga kriminal. Magpasalamat tayo sa Diyos sa Kanyang kabanalan, 

sa Kanyang hustisya at sa Kanyang katuwiran! 

 

Punuan ang mga patlang sa bilang ng tamang sagot sa ibaba. 
 

 1. Bakit alam ng tao na haharap siya sa paghatol ng Diyos. _____ 

 2. Ang sanlibutan ay hahatulan sa pamamagitan ng _____ 

 3. Ang tanging solusyon ng Diyos sa pagiging hindi matuwid ng mga  

tao _____ 

 4. Ang kamatayan ni Cristo ay kumpletong nasapatan ang ____ 

 5. Ano ang nilalabag ng kasalanan ____ 

 6. Ang Diyos ay nagtakda ng araw ng _____ 

 7. Ang dugo ni Cristo ay nagbigay ng kalayaan sa Diyos na maging  

     ______________ at _______________ sa lahat ng sasampalataya 

 8. Ang katuwiran ay taglay ng mga mananampalataya _____ 

 9. Sino ang nagbigay ng mas maraming kapahayagan tungkol sa 

impiyerno _____ 

 10. Si Pablo ay nagpahayag tungkol sa walang hanggang ____ sa 

kanyang  mensahe sa mga hindi pa ligtas 

 

Mga Sagot: 

 1. ganap at mag-aaring ganap 

 2. ginawa 

 3. pagkabuhay na mag-uli 

 4. paghatol 
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Minero - Pang-Siyam na Aralin 
 

Talatang Sasauluhin - Mga Gawa 17:31 - "Sapagka't Siya'y nagtakda ng 

isang araw na Kaniyang hahatulan ang sanglibutan ayon sa katuwiran sa 

pamamagitan ng tao na Kaniyang itinalaga; ukol dito ay nagbigay Siya ng 

katiyakan sa lahat ng mga tao, nang Siya'y buhayin Niyang muli sa mga 

patay."  
 

Dapat ba nating pag-usapan ang tungkol sa impiyerno? Ginawa ito ng 

Panginoong Jesus; mas marami Siyang ipinihayag tungkol sa impiyerno sa 

Kanyang ministeryo sa mundo, kaysa lahat ng manunulat sa buong Biblia. 
 

Ang paksa tungkol sa walang hanggang kaparusahan ay laging bahagi ng 

mensahe ni Pablo sa mga makasalanan. 
 

Habang pinag-aaralan natin ang ilang mga bagay tungkol sa impiyerno ay 

lalong lalago ang ating pagkaunawa at pagmamahal sa Diyos at sa ating 

Tagapagligtas na si Jesu-Cristo. 
 

Sa ating talatang sasauluhin ay nalaman natin na ang pagkabuhay na muli 

ni Jesu-Cristo ay ___________________ sa lahat ng mga tao; na ang Diyos 

ay buhay at hahatulan Niya ang sanlibutan. 
 

Ang ating talata ay nagsasabi na ang Diyos ay ____________________ ng 

araw kung saan ang paghatol ay magaganap. 
 

Ang ating talata ay nagsasabi tungkol sa pamantayan ng Diyos sa paghatol 

Niya sa sanlibutan, "...ayon sa _______________ sa pamamagitan ng 

lalaking Kaniyang itinalaga." 
 

Basahin ang Roma 3:10. Maliwanag na binabanggit sa Salita ng Diyos na 

"walang __________________, wala, wala kahit _________." 
 

Ang dugo ni Jesu-Cristo na ibinuhos sa krus ang tanging paraan ng Diyos 

sa hindi pagiging matuwid ng mga tao. Basahin ang Roma 3:25. 
 

Basahin ang 2 Corinto 5:21 - "Sapagkat Siya na hindi nakakilala ng 

kasalanan ay Kaniyang _____________________ dahil sa atin: upang 

tayo'y maging sa Kaniya'y ____________ ng Diyos." 
 

Ang hustisya ng Diyos ay kinakailangang maabot ng tao. 
 

Basahin ang Roma 3:25,26. Ang dugo ni Cristo ang kumpletong nakasapat 

sa pagiging matuwid ng Diyos laban sa kasalanan, ang Diyos ngayon ay 

malaya na maging ________________ at _______________ sa lahat ng 
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 3. Galacia 3:13. Si Cristo ay naging _____________ para sa atin. 

 4. 2 Corinto 5:21. Si Cristo ay ginawang ________________ para            

      sa atin. 
 

Sa 1 Pedro 3:18 ay sinasabi sa atin na si Cristo ay nagdusa (minsan, 

dalawang beses, tatlong beses) para sa ating mga kasalanan? Ang 

________________ para sa mga _____________________ upang madala 

Niya tayo sa Diyos. 
 

Ang Panginoong Jesu-Cristo ay aktuwal na naghirap doon sa krus para sa 

ating pisikal at espiritwal na kamatayan. Siya lamang ang nagbigay ng 

katiyakan kung paanong ang Diyos ay mananatiling matuwid at 

makapagpapahayag na ang mga makasalanan ay pinawalang-sala 

magpakailanman, sa pamamagitan ng simpleng pagnanampalataya. 

Ang apoy ng paghatol sa impiyerno ay nag-apoy na doon sa Kalbaryo. 

Kapag ang makasalanan ay naglagak ng kanyang pananampalataya kay 

Cristo, ang Diyos ay ibinibilang ang makasalanang iyon na siya ay nakay 

Cristo at lahat ng ginawa ni Cristo ay ibinibilang (ibinibigay, taglay) na sa 

makasalanang iyon. 
 

Kahanga-hangang Tagapagligtas! Kahanga-hangang kaligtasan! Ang 

impiyerno ay hindi na dapat katakutan ng isang anak ng Diyos. Sa darating 

na panahon, ang impiyerno ay magsisilbing tanda na lamang sa pagkapoot 

ng Diyos sa kasalanan. Ngayon, dapat na lamang tayong tumingin sa 

Kalbaryo upang makita ang pagkapoot ng Makapangyarihang Diyos sa 

kasalanan. Ang mananampalataya ay ligtas at sigurado na kay Cristo! 

 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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Minero - Pang-Walong Aralin 
 

Talatang Sasauluhin - 1 Corinto 15:21 – "Yamang sa pamamagitan ng tao 

dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng tao ay dumating ang 

muling pagkabuhay.” 
 

1 Corinto 15:22 - "Sapagka't kung paanong dahil kay Adan lahat ay 

namamatay, gayon din naman kay Cristo ang lahat ay mabubuhay." 

Pagkatapos na ang Katawan (ang Iglesia) ni Cristo ay alisin sa mundo sa 

pamamagitan ng pag-agaw o Rapture (1 Tesalonica 4:17), ibubuhos ng 

Diyos ang Kanyang poot sa loob ng pitong taon (Daniel 9 at Mga Awit 2). 

Si Cristo ay muling magbabalik at itatatag ang Kanyang kaharian sa loob 

ng isang libong taon (Pahayag 20). Pagkatapos ay muling pakakawalan si 

Satanas at dadayain ang mga bansa, at sila ay magsasama-sama upang 

labanan ang mga banal ngunit pupugnawin sila ng Diyos (Pahayag 20:7-

10). 
 

Basahin ang Pahayag 20:11-15. Ano ang itinapon sa dagat-dagatang apoy 

ayon sa talatang 14? __________________ at _______________________ 
 

Ang dagat-dagatang apoy ay tinatawag din na 

________________________________ sa talatang 14. Ito na ang 

pangwalang-hanggang kahahantungan ng mga hindi ligtas. 
 

Basahin ang Roma 5:12-14. Ang resulta ng kasalanan ni Adan ay ang lahat 

ay __________________ at kamatayan ay __________________ ng lahat 

ng tao. 
 

Ang kamatayang ito ay hindi resulta ng personal na kasalanan, kundi ito ay 

dahil sa pakikibahagi sa kasalanan ni Adan. Si Adan ang puno ng 

sangkatauhan at masasabi na ang lahat ng mga tao ay naroroon kay Adan 

ng sya ay magkasala. 
 

Basahin ang Efeso 2:1,5. Ang bawat tao na ipinanganak sa daigdig ay 

ipinanganak na patay na espiritwal (hiwalay sa Diyos). 
 

Ano ang sagot ng Diyos sa kamatayan? Basahin ang Efeso 2:1,5. "At 

kayo'y ______________ Niya... Bagama't tayo'y mga patay dahil sa ating 

mga kasalanan, tayo'y ________________ na kalakip ni Cristo." 
 

Basahin ang Colosas 2:13. "...ay Kaniyang ________________ kayo na 

kalakip Niya." Tingnan ang salitang "binuhay" sa diksyunaryo. Anong 

kahulugan ang pwede nating mai-akma dito? 1. magmadali   2. buhayin   3. 

hasain 
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Buhay! Una ay tingnan natin ang sagot ng Diyos na buhayin ang ating mga 

katawan. 
 

Basahin ang Roma 8:23; Filipos 3:20,21 at 2 Corinto 5:1-8. Muling 

pagkabuhay ng katawan! 
 

Pangalawa ay tingnan natin ang sagot ng Diyos na buhayin ang ating mga 

patay na ispirito. 
 

Basahin ang Roma 6:23. Ang buhay na ibinigay ay sinasabi sa Colosas 

1:17 na si _____________ na nasa inyo. 
 

Basahin ang Galacia 2:20. "Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at 

hindi na ako ang ________________, kundi si Cristo ang 

_________________ sa akin..." 
 

Basahin ang 2 Corinto 5:17. "Kaya't kung ang sinuman ay na 

_____________, siya'y bagong nilalang..." 
 

Basahin ang Efeso 2:10. Ang bagong nilalang na ito ay ___________ ng 

Diyos. 
 

Sa Colosas 3:4 ay sinasabi na: "Kapag si Cristo na ating ________ ay 

mahayag..." 
 

Ang Diyos ay gumawa ng solusyon sa pisikal at espiritwal na kamatayan sa 

pamamagitan ng kaloob na buhay na nakay Cristo! Ang buhay na ito ay 

pangwalang-hanggan at taglay na ngayon ng bawat mananampalataya. 
 

Ang destinasyon ng mga mananampalataya ay hindi ang dakilang puting 

trono at dagat-dagatang apoy, kundi ang posisyon doon sa kalangitan kung 

saan tayo ay maghaharing kasama ni Cristo. 
 

Basahin ang Efeso 2:6,7. Ipapahayag ng Diyos ang dakilang kayamanan ng 

Kaniyang ____________ sa kagandahang-loob sa atin sa mga darating na 

panahon.  
 

Ilagay ang pangalan at petsa ___________________________________ 
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