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Lesson 1 

 

The authority of the word 
 

 

2 Timoteo 3:14-17 

Manatili (o “magpatuloy”) ka sa mga bagay na iyong natutuhan 

at matatag na pinaniwalaan, yamang nalalaman mo kung 

kanino ka natuto, 15at kung paanong mula sa pagkabata ay 

iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo 

sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng 

pananampalataya kay Cristo Jesus. 16Ang lahat ng mga 

kasulatan ay kinasihan ng Diyos (literal na salin, “ihininga ng 

Diyos,” ESV “breathed out by God”) at mapapakinabangan sa 

pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa 

katuwiran, 17upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, 

nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.  

 

 

Panimula 

1. Kung ikukumpara mo sa mga nakaraang panahon, ngayon ba ay 

nagiging mas masunurin ang mga tao sa awtoridad (bata sa 

magulang, mamamayan sa gobyerno) o mas lumalala ang 

pagsuway? Sa tingin mo, mas gusto ba ng tao na may nagsasabi 

sa kanya kung ano ang gagawin niya o paniniwalaan o mas gusto 

niyang sarili ang sinusunod? 

 

 

 

Tulay sa Pag-aaral: Ayon sa 2 Timoteo 3:1-5, darating ang 

panahon (at alam nating nangyayari na ngayon) na lalala ang 

kasamaan ng tao dahil sa pagsuway nito sa awtoridad ng Diyos at 

ng kanyang Salita. Nakalulungkot mang isipin, may mga taong 

nagsasabing Cristiano sila ngunit hindi nakikitang nagpapasakop 

sa Salita ng Diyos. Ngayon ay pag-aaralan natin ang awtoridad ng 

Bibliya bilang Salita ng Diyos at aalamin kung ano ang 

implikasyon nito sa buhay natin bilang mga Cristiano.  
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Pagsasaliksik 

2. Ano ang tagubilin ni Pablo para kay Timoteo sa 2 Timoteo 3:14? 

Ano ang dapat niyang maging kaibahan sa mga taong nabanggit 

niya sa mga naunang talata? 

3. Nagpapasakop ba si Timoteo sa awtoridad sa kanyang buhay (v. 

10 at vv. 14-15)? Ano sa tingin mo ang mangyayari kung hindi 

siya magpapatuloy sa mga aral na natutunan niya mula sa 

kanyang ina at lola (1:5) at mula kay Pablo (3:10)? 

4. Saan nanggaling ang mga itinuturo ni Pablo (Gal. 1:11-12) at ng 

kanyang ina at lola (2 Tim. 3:15)? Ano ang kahalagahan ng 

Kasulatan (Biblia) sa pagpapatuloy ni Timoteo sa 

pananampalataya?  

5. Verse 16, “Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan (o ihininga) ng 

Diyos…” Ang Bibliya ba ay (1) sulat lamang ng tao? O (2) sulat 

lamang ng Diyos? O (3) sulat ng tao at ng Diyos? Anu-ano ang 

pagkakaiba ng tatlong pagsasalarawang ito? 

6. Kung ang Bibliya ay sulat ng iba’t ibang tao, paano ito naging 

salitang galing sa bibig ng Diyos? Tingnan ang 2 Peter 1:20-21. 
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7. Magbigay pa ng ilang mga dahilan kung bakit natin 

pinaniniwalaan na ang Bibliya ay Salita ng Diyos. 

Sermon Excerpt 

The Bible is the Word of God. Naniniwala si Pablo at si Timoteo na 

ang natutunanan nila ay ang “banal na kasulatan” o “sacred 

writings” (v. 14). Ito ang isa sa mga tawag nila sa Old Testament natin 

ngayon. Naniniwala silang ito’y hindi lamang mula sa tao, kundi mula 

sa Diyos kaya nga banal o sacred. Ngunit mas malinaw na makikita ito 

sa sinabi niya sa v. 16, “All Scripture is breathed out by God.” Ang 

“breathed out by God” sa NIV ay God-breathed, sa NASB at KJV ay 

inspired, sa Tagalog ay kinasihan. Ito ay galing sa salitang Griyego na 

dito lang ginamit, theopneustos, na galing naman sa mga salitang 

theos (God) at pneuma (spirit, wind, breathe).  

 

Ibig sabihin, ang Kasulatan ay hindi lang galing sa tao bagamat 40 

iba’t ibang tao ang nagsulat nito. Ito ay hiningahan ng Diyos. Galing 

sa bibig ng Diyos. Nagmula sa Diyos. It has a divine origin. It came 

into being through the creative work of God. Sa gayon, lahat ng 

nakasulat dito ay ang mga salitang nais ng Diyos na malaman natin. 

 

Paano ito naging Salita ng Diyos kung alam naman nating isinulat din 

ito ng tao? Paano tayo magkakaroon ng kumpiyansa na hindi ito 

magkakamali? Mahirap ipaliwanag kung paano nangyaring ito ay 

Salita ng Diyos gayong ito ay isinulat ng mga tao, gaya ni Cristo na 

tunay na Diyos at tunay na tao. Ngunit ang Bibliya mismo ang 

nagpapahayag kung paanong ang Diyos ay kumilos sa mga nagsulat 

para gabayan ang kanilang isip at kamay sa pagsulat (ngunit hindi 

diktahan, bagamat ang iba ay idinikta ng Diyos) upang tiyaking lahat 

ng nasulat ay kung ano ang nais niyang masulat.   

 

“…no prophecy of Scripture comes from someone’s own 

interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, 

but men spoke from God as they were carried along by the Holy 
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Spirit” (2 Pet. 1:20-21). The 66 books of the Bible were written by men 

as they “spoke from God” and “carried along,” tulad ng isang 

bangkang ginagabayan ng direksiyon ng hangin sa paglalayag. God 

speaks through the authors of the Bible. 

 

Hindi lamang ilan sa mga nakasulat sa Bibliya ang maituturing na 

Salita ng Diyos, kundi lahat ng salitang nakasulat dito at ang kabuuan 

nito. “All Scripture is breathed out by God.” Totoo ngang sa panahon 

ni Pablo ang karaniwang tinutukoy dito ay ang buong Old Testament 

– 39 books. Paano naman ang New Testament? Bagamat hindi pa ito 

kumpleto, makikita natin na sa panahong ito, maging ang mga sulat 

ni Pablo ay tinatawag na “Kasulatan” o “Scripture” – on the same level 

as the Old Testament, equally the Word of God.  

 

Si Pedro mismo ang kumikilala na ito ay isa sa mga Kasulatan (2 Pet. 

3:15-16, “sa ibang kasulatan”). “…nang inyong tanggapin ang salita ng 

Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap iyon hindi 

bilang salita ng mga tao, kundi, ayon sa katotohanan, ay bilang salita 

ng Diyos, na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya” (1 

Thess. 2:13). So, the Bible – 39 books of the OT and 27 books of the 

NT – is the Word of God. 

 

The Bible has absolute authority. If the Bible is the Word of God, then 

it carries with it the authority of God. Wayne Grudem defines the 

Bible’s authority this way, “The authority of Scripture means that all 

the words in Scripture are God’s words in such a way that to 

disbelieve or disobey any word of Scripture is to disbelieve or disobey 

God” (Systematic Theology).  

 

 
*From a sermon preached by Ptr. Derick on September 6, 2009. Read or listen to the 

whole sermon at http://bit.ly/GodSpeaksSermon. 
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Pagsasabuhay  

8. Ayon sa Isaiah 66:2, 5 at Psalm 119:162, ano ang dapat na tugon 

natin sa Salita ng Diyos? Paano natin gagawin ito? 

 

9. Naniniwala ka ba na ang Bibliya ay Salita ng Diyos? Kung hindi, 

ano ang humahadlang sa iyo para paniwalaan ito? Kung oo, sa 

paanong paraan taliwas (o hindi consistent) ang paniniwala mo sa 

pagtrato mo sa Bibliya (halimbawa, hindi pagbabasa)? 

10.  Ano ang sinasabi sa iyo ngayon ng Diyos na gawin mo sa 

susunod na mga araw upang maipakita mo ang pagkilala mo sa 

awtoridad ng kanyang mga salita sa Bibliya?  
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Lesson 2 

 

the transforming power of the word 
 

 

2 Timoteo 3:14-17 

Manatili (o “magpatuloy”) ka sa mga bagay na iyong natutuhan 

at matatag na pinaniwalaan, yamang nalalaman mo kung 

kanino ka natuto, 15at kung paanong mula sa pagkabata ay 

iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo 

sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng 

pananampalataya kay Cristo Jesus. 16Ang lahat ng mga 

kasulatan ay kinasihan ng Diyos (literal na salin, “ihininga ng 

Diyos,” ESV “breathed out by God”) at mapapakinabangan sa 

pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa 

katuwiran, 17upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, 

nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.  

 

 

Panimula 

1. Kumusta ang inyong pang-araw-araw na pagbabasa at 

pagbubulay-bulay ng Salita ng Diyos? Ano ang itinuro sa inyo ng 

Diyos nitong mga nakaraang araw? Paano ito kumilos sa buhay 

mo? Anu-anong pagbabago ang nakita mo? 

 

 

 

Tulay sa Pag-aaral: Ang Bibliya, dahil ito’y Salita ng Diyos, ay may 

awtoridad sa buhay natin kaya dapat pakinggan ang sinasabi nito 

tungkol sa Diyos, sa ating sarili, sa relasyon natin sa kanya, at sa 

layunin niya para sa buong mundo. Bukod sa awtoridad na 

mayroon ito, dapat din tayong pasakop sa Salita ng Diyos dahil 

ito ay may kapangyarihang humubog o bumago sa atin tungo sa 

layunin ng Diyos para sa atin.  
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Pagsasaliksik 

2. Ano ang tagubilin ni Pablo para kay Timoteo sa 2 Timoteo 3:14?  

3. Ano’ng klaseng buhay ang ipinapakita ni Timoteo sa v. 10?  

4. Sa paanong paraan ang ilang mga Cristiano ngayon ay hindi 

nagiging katulad ni Timoteo sa pagsunod sa mga sinasabi ng 

Salita ng Diyos? 

5. Ayon sa Santiago 1:22 at Lucas 11:28, bakit hindi sapat na 

pinapakinggan lang natin ang Salita ng Diyos? Ano ang dapat 

nating gawin? 

6. Ayon sa 2 Timoteo 3:15, ano ang naging pakinabang ng “banal na 

kasulatan” sa paglaki ni Timoteo?  

7. Ganito rin ba ang naging pakinabang sa inyo ng Salita ng Diyos sa 

Bibliya noong kayo’y unang sumampalataya kay Cristo? Tingnan 

ang Roma 1:16, 1 Pedro 1:23, at Santiago 1:21. [Hayaang ang ilang 

kasama sa grupo ay magpatotoo kung paanong ginamit ng Diyos 

ang kanyang Salita upang sila’y makakilala kay Cristo.] 
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8. Ngayong tayo’y mga Cristiano na, alam nating kailangan natin 

ang Salita ng Diyos araw-araw. Ayon sa v. 16, sa anong apat na 

bagay “mapapakinabangan” o “magagamit” ang Bibliya? Anu-ano 

ang pagkakaiba ng mga ito? Magbigay ng mga personal na 

halimbawa kung paanong ginamit ng Diyos ang kanyang Salita sa 

apat na ito. 

9. Kung ang Bibliya ay may pakinabang, ano ang dapat na pagtrato 

natin dito? Sa tingin mo ba’y nakikita ang ganitong pagtrato sa 

Bibliya sa buhay ng maraming Cristiano? Bakit o bakit hindi? 

10. Ayon sa v. 17, ano ang layunin kung bakit ginagamit ng Diyos ang 

Bibliya upang hubugin tayong kanyang mga “lingkod”? 

11. Paanong ang isang Cristiano ay magiging sanay o handa sa mga 

bagay na itinalaga ng Diyos para sa kanya sa pamamagitan ng 

Bibliya? 
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Sermon Excerpt  

The Word of God brings us to the goal of the transformation process, 

making us mature and equipped for every good work. “All Scripture is 

breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for 

correction, and for training in righteousness, that the man of God may 

be competent, equipped for every good work”(vv. 16-17). Verse 16 

tells us of the means God is using the Bible to shape us. Verse 17 tells 

us of the end. Verse 16 is the road we take. Verse 17 is the 

destination. Verse 16 tells us the tools in God’s spiritual fitness gym.  

 

Verse 17 paints us a picture of the result of that discipline. 

Tinawag ni Pablo si Timoteo na “man of God,” isang katagang sa 

kanya lamang ginamit sa New Testament ngunit madalas banggitin sa 

Old Testament upang tukuyin ang isang mensahero ng salita ng 

Diyos. Bagamat ang direktang tinutukoy dito ay ang mga 

mangangaral ng Salita ng Diyos, makikita din natin dito ang disenyo 

ng Salita ng Diyos para sa lahat ng mga mananampalataya bilang 

mga lingkod ng Diyos. God expects us to be “competent, equipped 

for every good work.” Hindi ibig sabihin ng “every good work” na 

dapat nating gawin ang lahat. Ang sinasabi dito ay dapat maging 

sanay at handa tayo na isagawa lahat ng bagay na nais ng Diyos para 

sa atin. 

 

God does not expect us to do everything. But God expects us to do 

what he wants us to do. Each of us has a specific assignment from 

God. God expects the Timothy, as a pastor and preacher, to do 

something. The Scripture will equip him to do it. At sa lahat din sa 

atin, sabi ni John Piper, “Everything good that God expects us to do, 

the Scriptures equip us to do.”  

 

Bilang mga lingkod ng Diyos, mayroong nais ang Diyos na gawin niya 

sa buhay natin, na gawin natin, at gawin sa pamamagitan natin. Hindi 

mangyayari iyon kung wala ang Salita ng Diyos. God uses the Word 

to shape us for his ways and purposes. God uses the Word to shape 

us to be ready for the assignment he has given to each of us. 

 



10 

 

Ang isang taong “competent” at “equipped” ay isang taong handa 

(“ganap, nasasangkapang lubos” sa Ang Biblia; “karapat-dapat at 

handa” sa MBB) sa isang gawaing nakatalaga sa kanya. Ang isang 

boksingero ay nagsasanay upang maging handa sa araw ng laban. 

Ang isang sundalo ay nagsasanay upang maging handa sa panahon 

ng digmaan. Ang isang lingkod ng Diyos ay nagsasanay sa 

pamamagitan ng Salita ng Diyos upang maging handa sa tungkuling 

iniatas sa kanya ng Panginoon. 

 

Do you know what is your assignment from God? What is it that God 

wants to do through you? Dapat alamin natin ito. Sabi ni Henry 

Blackaby, “God speaks by the Holy Spirit through the Bible, prayer, 

circumstances, and the church to reveal himself, his purposes and his 

ways”(Experiencing God). Pangunahing paraan na ipinapakita ng Diyos 

sa atin ang mga bagay na nais niyang gawin natin at sa pamamagitan 

natin ay sa pamamagitan ng Bibliya. Dapat pakinggan natin.  

 
*From a sermon preached by Ptr. Derick on September 13, 2009. Read or listen to the 

whole sermon at http://bit.ly/GodShapesSermon. 

 

 

Pagsasabuhay  

12. Anu-anong “gawang mabuti” ang sa tingin mo ngayon ay nais 

kang ihanda ng Diyos? Ano ang sinasabi sa iyo ngayon ng Diyos 

na dapat mong gawin o baguhin sa iyong personal na disiplina sa 

pagbabasa at pag-aaral ng Bibliya? 

13. Bilang isang pamilya ng Diyos, paano tayo magtutulungan upang 

matiyak na bawat isa sa atin ay lumalakad ayon sa Salita ng Diyos 

sa araw-araw?  
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Lesson 3 

 

Preaching the WOrd 
 

 

2 Timoteo 4:1-5 

Sa harapan ng Diyos at ni Cristo Jesus, na siyang hahatol sa 

mga buhay at sa mga patay, at sa pamamagitan ng kanyang 

pagpapakita at sa kanyang kaharian, ay inaatasan kita: 
2ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di

-kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na 

may buong pagtitiyaga at pagtuturo. 3Sapagkat darating ang 

panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral; kundi, sa 

pagkakaroon nila ng makakating tainga, ay mag-iipon sila para 

sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling 

pagnanasa, 4at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang 

kanilang mga tainga, at babaling sa mga kathang-isip. 5Ngunit 

ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng 

mga kahirapan, gampanan mo ang gawain ng isang 

ebanghelista, ganapin mong lubos ang iyong ministeryo.  

 

 

Panimula 

1. Kailan ang huling pagkakataon na may isang taong (kaibigan o 

kapamilya) nagsabi sa iyo ng isang napakahalagang bagay? Bakit 

sa tingin mo ito mahalaga? Ano ang ginawa mo bilang tugon 

dito?  

 

 

Tulay sa Pag-aaral: Kapag nakarinig tayo ng isang 

napakahalagang bagay, pinakikinggan natin itong mabuti at may 

ginagawa tayo bilang tugon dito. Gayon din ang nais ni Pablo kay 

Timoteo nang sabihin niya sa v. 2, “Ipangaral mo ang salita…” 

Gusto niyang makita ito bilang isang napakahalagang bagay, na 

sa katunayan ay ito ang huling habilin niya bago siya patayin ng 

mga Romano. Gusto ni Pablo na maging tama ang tugon ni 

Timoteo dito.  
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Pagsasaliksik 

2. Ano ang kahulugan ng “ipangaral ang salita”? Ito ba ay gawain 

lang ng isang pastor? Patunayan. Tingnan ang Roma 10:8, 13-14.  

3. Sa anu-anong paraan natin maipapangaral ang Salita ng Diyos? 

Magbigay ng mga halimbawa. 

4. Ayon sa v. 1, bakit sa tingin mo dapat seryosohin ni Timoteo ang 

pangangaral ng salita? Ano ang kinalaman ng pangangaral ng 

salita ng Diyos sa paghahari ni Cristo at sa kanyang muling 

pagbabalik? 

5. Isa-isahin ang apat pang utos na nakapailalim sa “ipangaral mo 

ang salita” (v. 2). Ano ang kaugnayan ng apat na ito sa 

pangangaral ng salita?  

6. Ano ang kaugnayan ng katangian ng Kasulatan sa 3:16 sa 

tagubilin ni Pablo sa 4:2? 
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7. Sa anu-anong pagkakataon nakikita mong hindi nagiging seryoso 

ang maraming Cristiano sa pangangaral ng Salita ng Diyos? Ano 

ang maaari nating gawin upang mabago ang mga ito? 

8. Ayon sa vv. 3-4, magiging madali ba para kay Timoteo ang 

pangangaral ng Salita? Bakit o bakit hindi? Magbigay ng mga 

halimbawa ng mga nangyayari ngayon na katulad ng sinasabi ni 

Pablo sa mga talatang ito na haharapin ni Timoteo. 

9. Ayon sa v. 5, anu-ano ang nais ni Pablo na gawin ni Timoteo 

bilang tugon sa mga paghihirap na daranasin niya? Bakit sa tingin 

mo ito ang dapat na maging tugon ng isang mangangaral sa mga 

mahihirap na sitwasyon ngayon? 

 

 

Sermon Excerpt 

Kung ang kabuuan ng Bibliya ay Salita ng Diyos, sa pamamagitan nito 

ay nagsasalita ang Diyos. At kung ito ay Salita ng Diyos, ito ay may 

kapangyarihang bumago sa kalagayan ng relasyon ng tao sa Diyos, sa 

kanyang sarili at sa ibang tao. Kung gayon, dapat alamin natin ang 

sinasabi nito (know the Word), magalak tayo at manginig sa pag-aaral 

at pakikinig natin dito (rejoice and tremble at the Word), at dapat 

tayong magpasakop sa lahat ng sinasabi nito (submit to the Word). 

 

Bukod sa mga ito, we must also preach the Word. Ipapangaral natin 

ito sa ibang tao kasi alam nating ito lang ang may kapangyarihang 
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bumago sa iba, dahil alam nating sa pamamagitan nito ay makikilala 

nila kung sino ang nag-iisang Diyos na nais kumausap sa atin tulad 

ng isang mapagmapahal na Ama sa kanyang mga anak. Ganito ang 

kahuli-hulihang tagubilin ni Pablo kay Timoteo bago siya mamatay. 

Kung baga, ito ang kanyang last will and testament. “Ipangaral mo 

ang salita” (v. 2). 

 

Ang salitang “ipangaral” ay galing sa salitang Griyego na kērussō, na 

nangangahulugang “ipamalita o ipahayag sa publiko.” Sa panahon ng 

Bagong Tipan, ang isang tagapagbalita o tagapahayag, bilang 

kinatawan o mensahero ng emperador, ay dadaan sa mga kalye ng 

isang lungsod upang ipahayag ang isang mahalagang bagay na 

mangyayari tulad ng pagdating ng emperador. Kasama sa kanyang 

gawain ang pagpapahayag sa publiko ng mga bagong batas o 

polisiya ng gobyerno.  

 

Kung gayon, ang isang mangangaral ay isang tagapagpahayag o 

mensahero ng Diyos. Ang mga sinasabi ng Diyos na nakasulat sa 

Bibliya ang ipapangaral natin. Ang Mabuting Balita ng kaligtasan ay 

ipagsisigawan natin. Si Cristo ay ipapahayag sa iglesiang ito, sa bahay, 

sa opisina, at sa buong mundo. ‘Yan ang panawagan ng Diyos sa 

ating lahat. 

 

“Preach the Word!” This is a God-given mandate for all Christians – 

pastor ka man o hindi. Totoo ngang ito ay diretsahang sinabi kay 

Timothy dahil sa kanyang role bilang pastor sa Ephesus, at mas 

diretso ang application nito sa mga pastor na katulad ko na tumatayo 

sa harapan ng maraming tao para ipangaral ang Salita ng Diyos. 

Ngunit ito ay applicable din sa lahat ng mga Cristiano na 

pinagkatiwalaang ipangaral ang Mabuting Balita.  

 

“The word is near you, in your mouth and in your heart (that is, the 

word of faith that we proclaim (kērussō)… everyone who calls on the 

name of the Lord will be saved. But how are they to call on him in 

whom they have not believed? And how are they to believe in him of 

whom they have never heard? And how are they to hear without 

someone preaching (kērussō)? (Rom. 10:8, 13-14).  
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Sabi ni Bryan Chapell, “The riches of God’s Word are no one’s private 

treasure, and when we share its wealth, we participate in its highest 

purposes” (Christ-Centered Preaching). To “share its wealth” we must 

preach it to others.  

 
*From a sermon preached by Ptr. Derick on October 11, 2009. Read or listen to the 

whole sermon at http://bit.ly/PreachTheWordSermon. 

 

 

Pagsasabuhay  

10. Sa anu-anong pagkakataon nakikita mong hindi nagiging tapat 

ang maraming Cristiano sa pangangaral ng Salita ng Diyos? Ano 

ang maaari nating gawin upang mabago ang mga ito? 

11. Sang-ayon sa pag-aaral ngayon, ano ang nakikita mong sinasabi 

sa iyo ngayon ng Diyos na gawin mo upang maipangaral ang 

kanyang Salita sa iba (Cristiano man o hindi)? Paano mo ito 

gagawin? 

12. Bilang isang pamilya ng Diyos, anu-ano ang gagawin natin sa mga 

darating na araw upang maipangaral natin ang Salita ng Diyos sa 

ibang tao? 

13. Isaulo ang 2 Timoteo 4:2. Ipanalangin sa Diyos na maging bahagi 

na ng ating pamumuhay ang pangangaral ng kanyang Salita. 
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