
 

1 - ANG SALITA NG DIOS 
 

Leksyon 1: Paano Nagkaroon ng Biblia? 

 

Panimula: Tanong ng isang nakikinig sa isang pangangaral: 

“Saan ba galing ang Biblia? Hindi naman ito basta nahulog na 

lang mula sa langit!” Mahabang sagutin ito, dahil ang Biblia ay 

may napakahabang kasaysayan. Hayaan ninyong sagutin natin ito 

sa pinakamabilis pero malinaw na paraang magagawa natin.  

 

1. Ano ba ang Biblia? 

 Ang salitang “Biblia” ay hango sa Griego na ang ibig sabihin ay 

“mga aklat.” Galing ito sa salitang “byblos” na ang ibig sabihin 

ay papel o “papyrus.” (Ang mga papel noong unang panahon ay 

inaangkat mula sa sinaunang siudad ng Biblos sa pantalan ng 

Phoenicia).
1
   

 

Ito ay kalipunan ng 66 na mga aklat, sulat at mga mensahe. Ang 

39 nito ay nasa tinatawag na “Matandang Tipan,” habang ang 27 

naman ay nasa tinatawag na “Bagong Tipan.” Ang bawat 

“aklat” ay nahahati sa kapitulo at talata. 

 

2. Ano ang sabi ni Pablo tungkol sa Biblia?  2 Tim 3:16 

3. Sino-sino ang sumulat ng mga aklat ng Biblia?  

 Libong taon na ang nakalilipas nang ang Dios ay tumawag ng 

ilang piling tao upang bigyan ng Kanyang mensahe at upang 

isulat ang mga ito. Ang kanilang mga sinulat ay naging mga 

aklat ng Biblia. Ang mga manunulat na ito ay tinawag na mga 

“propeta.” Ibig sabihin ay “kinasihan” ng Espiritu ng Dios. 

(Para sa dagdag na pag-aaral, tingnang ang Kabanata 18: Ang 

Kaloob ng Propesiya, pp. 146-153). 

 

Ang Biblia ay produkto ng pag-iisip ng Dios na inilagay sa 

salita ng tao. Bagama’t halo ito ng diretsang mga pangungusap 

ng Dios at mga pananalita at paglalarawan ng tao, ito ay 

                                                           
1 Craddock, Fred B., and Tucker, Gene M. "Bible." Microsoft® Encarta® 

2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008.  
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kinikilala sa pangkabuuan bilang “Salita ng Dios,” sapagkat ito 

ay “kinasihan ng Dios.” 

 

 Kinausap sila ng Dios at binigyan ng mga mensahe sa iba’t-

ibang pamamaraan. 

 Panaginip – habang natutulog ang propeta. Ang 

napapaginipan ng propeta ay ipinapasulat sa sariling salita 

ng propeta. 

 Pangitain – tulad ng panaginip, pero gising ang propeta. 

Ang nakikita ng propeta ay ipinapasulat sa sariling salita ng 

propeta. 

 Pakinig – nagsasalita ang Dios na direkta sa pakinig ng 

propeta, na di naririnig ng iba. Sinasabihan ang propeta na 

isulat ang narinig. Ito ang tahasang salita mismo ng Dios o 

ng anghel na nagsalita sa propeta. 

 Harapang pagpapakita – ang Dios o ang isang anghel ay 

nagpapakita at nakikipag-usap ng harapan sa propeta.  

Isinusulat ng propeta ang diretsang salita mismo ng Dios o 

ng anghel na nagsalita sa kanya.
2
 

 

 Merong halos 40 iba’t-ibang propeta na sumulat ng mga aklat 

ng Biblia. Ang mga pangunahin sa kanila ay sina: 

 Moises – sumulat ng unang 5 aklat ng Matandang Tipan, 

pati ng aklat ng Job. 

 David – sumulat ng karamihan sa aklat ng Awit. 

 Solomon – sumulat ng Kawikaan, Awit ng mga Awit at 

Ecclesiastes. 

 Pablo – sumulat ng 13 sulat ng Bagong Tipan. 

 Lukas – sumulat ng Ebanghelyo ni Lukas at Mga Gawa. 

 Juan – sumulat ng Ebanghelyo ni Juan, 1, 2, at 3 Juan, at 

Apokalipsis. 

 
 Sila’y may iba’t-ibang kalagayan sa buhay, kagaya nila:  

 Moses –namuno sa paglaya ng 2 milyong Hebreo. 

 Josue – isang mahusay na heneral ng hukbo. 

 David –tagapag-alaga ng tupa na naging hari. 

                                                           
  2 Comfort, Philip W., The Complete Guide to Bible Versions. Wheaton, IL: 

Living Books, 1991, 1996, p. 5. 
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 Solomon –napakamatalinong hari ng Israel. 

 Daniel –punong ministro ng Babilonia at Medo-Persia. 

 Amos – isang tagapag-alaga ng hayop (herdsman). 

 Mateo – isang maniningil ng buwis. 

 Lukas – isang doktor o manggamot. 

 Pedro – isang mangingisda. 

 Pablo – isang abogado. 

 

4. Ano ang sabi ng Biblia tungkol sa mga sumulat ng mga aklat 

ng Biblia? 2 Pedro 1:20-21. 

 

5. Gaano katanda na ang Biblia? 

 Ang huling aklat ng Biblia ay natapos noong taong 90 A.D., ibig 

sabihin, ang buong Biblia ay 1,920 taon na. Ang Biblia ang 

pinakamatandang aklat na ginagamit pa hanggang sa ngayon. 

 

Gumugol ng halos 1,600 taon bago na-kumpleto ang buong 66 na 

mga aklat ng Biblia. Ang kauna-unahang aklat nito (aklat ng Job) ay 

naisulat ni Moises noong 1,500 B.C. Habang ang kahuli-hulihang 

aklat (ang Apokalipsis) naman ay naisulat ni Juan noong mga taong 

90 A.D.
3
 

 

Hindi nila sabay-sabay na naisulat ang kanilang aklat. May 400 taon 

na pagitan sa huling aklat ng Matandang Tipan (Malakias) at sa 

unang aklat ng Bagong Tipan (Mateo).
4
 

 

6. Sa anong wika ito naisulat? 

 Ang Matandang Tipan ay naisulat sa wikang Hebreo (bagama’t 

may ilang talata sa Daniel na naisulat sa wikang Aramaic). Ang 

mga aklat ng Bagong Tipan naman ay naisulat sa wikang 

Griego.  

 

Narito ang halimbawa ng mga wikang ito at ng pagbigkas sa 

Filipino: 

                                                           
3 Maxwell, Arthur S.  Your Bible and You. Hagerstown, MD: Review & 

Herald, 1991, p. 17. 
4 Ibid. 
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Genesis 1:1 sa wikang Hebreo : 

 

 הארץ׃  ואת  הׁשמים  את  אלהים  ברא  בראׁשית

Bereshiyth bara Elohim eth shamayim zeth erets. 

“Nang pasimula ay nilalang ng Dios ang langit at ang lupa.” 

 

 

Juan 3:16 sa wikang Griego: 
 

 

οὕτω γὰρ ἡγ́πησεν  ὁ Θνὸς τὸ  κόεμο , ὥετν τὸ  υἱ

ὸ  αὐτοῦ τὸ  μο ογν ῆ ἔδωκν , ἵ α πηᾶς ὁ πηιετνύω  ν

ἰς αὐτὸ  μὴ ἀπηόλησται, ἀληλη᾿ ἔχῃ ζωὴ  αἰώ ιο . 

Houtow gar heygapesen ho Theos ton kosmon, howste ton 

huion autou ton monogeney edowken, hina pas ho pisteuown 

eis auton mey apoleytai, all echey dzoweyn aiownion. 
 

“Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na 

ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa 

kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng 

buhay na walang hanggan.” Juan 3:16 

 

 

 Ang Hebreo, Aramaic at Griego ang mga wikang palasak na 

gamit ng mga taga-Israel sa panahon ng mga propetang sumulat 

sa mga aklat ng Biblia.  

 

7. Paano nagkaroon ng Biblia sa ating wika? 

 Ang unang mga Cristiano ay mga Hudyo na nakakapagsalita ng 

Hebreo at Griego. Nang dumami ang mga Cristiano mula sa 

iba’t-ibang bansa, naging mahalaga na maunawaan nila ang 

Biblia sa kanilang wika.
5
 

 

                                                           
5 Ibid., pp. 22-26 
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200 A.D. Nagkaroon ng kauna-unahang pagsasalin sa buong 

Biblia. Isinalin ito sa wikang Syriac.   

 

Nuong 382-405 ay isinalin ni Jerome (382-405) ang Hebreong 

Matandang Tipan at ang Griego Bagong Tipan sa wikang Latin.  

 

Ito ay tinawag na Latin Vulgate na siyang naging opisyal na 

salin ng Biblia para sa mga Romano Catolico. Sa mahabang 

panahon, ang Bibliang ito lamang ang maaaring basahin.  

 
 Unang isinalin ang buong Biblia mula sa Latin tungo sa wikang 

English ni John Wycliffe noong 1382. Ito ay hindi minabuti ng 

Simbahang Katoliko. Nang si William Tyndale ay magsasalin 

ng Bagong Tipan mula Griego tungo sa English noong 1525, 

siya ay hinatulan ng kamatayan. Noong bandang huli, simula sa 

King James Version noong 1611 (na base sa salin ni Tyndale), 

iba’t-ibang pagsasalin at pagre-revisa na ang nagawa sa Biblia 

sa wikang English. Gaya ng: 

 Revised Standard Version (1946-1952) galing sa 

KJV. 

 Good News Bible (1966-1976) - isang mababaw na 

salin ng Biblia sa English. 

 New International Version (1973-1978) - 

modernong salin ng English na Biblia. 
 

 Noong 1569, isinalin ni Cassiodoro de Reina ang Biblia sa 

Kastila. Ito ay nirebisa noong 1602 ni Cipriano de Valera. Ang 

Bibliang Kastilang ito ang naging pangunahing saling Kastila na 

tinawag na Biblia Reina Valera (RV).
6
 

 

 Noong 1887, isinalin ni Fr. Manrique Lallave ang Lukas mula 

Kastila sa Pangasinense. Nang dumating ang mga Americano 

                                                           
6 Rodriguez, Manny.  A Brief Historical Account of the Spanish Bible. p. 6-

7. Online document. Matatagpuan sa http://www.4thesaviour.com/ resources/ 

Microsoft+Word+A+Brief+Historical+Account+of+the+ Spanish+Bible.pdf. 26 

May 2010. 
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noong 1898, ang saling ito ang kauna-unahang bahagi ng Biblia 

na ipinamigay sa mga Pilipino.
7
 

 Sa kasalukuyan ay naisalin na ang Biblia o bahagi nito sa sa 

2,454 wika sa  buong mundo
8
 – kasama na ang Tagalog, 

Cebuano, Ilocano at iba pang wika sa Pilipinas.  

 

PAANO NAKARATING ANG BIBLIA SA PILIPINAS? 

 

                                                           
7 History of the Formal Bible Work in the Philippines. Online document, 

matatagpuan sa http://www.bible.org.ph/about-us/history-of-formal-bible-work-

in-the-philippines. 26 May 2010. 

 
8 “Modern Translation Efforts” sa Wikipedia. Online document. Kinuha sa 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bible_translations. 25 October 2010. 

 Isinulat ni Moises ang unang 5 aklat ng 

Matandang Tipan 

 Natapos ang huling aklat ng Matandang Tipan 

 Naisalin ang Bibliang Hebreo sa Griego 

(Septuagint) 

 

 Nakumpleto ang 27 aklat ng Bagong Tipan 

 Naisalin ni Jerome ang Biblia sa Latin (Latin 

Vulgate) 

 

 Nagsalin si Erasmus ng Griego at Latin na 

Bagong Tipan 

 Naisalin ni Encinas ang Bagong Tipan sa Kastila 

 Naisalin nina Pinel & de Vargas ang Matandang 

Tipan sa Kastila 

 

 Nailimbag ang buong Biblia sa Kastila  

 Isinalin ni Lallave ang Lukas sa Pangasinense 

 Nagsimulang maisalin ang Biblia sa ibang wika 

sa Pilipinas 

1500 BC 

500 BC 

200 BC 

100 AD 

382 AD 

1516 

1543 

1553 

1602 

1887 

1898 
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8. May pagkakaiba ba ang Bibliang  Katoliko at ang 

Bibliang Protestante? 

 Ang 27 na aklat ng Bagong Tipan ng Bibliang Katoliko at ng 

mga Protestante ay parehong-pareho. Maging ang 39 na aklat ng 

Matandang Tipan sa Bibliang Katoliko at sa Bibliang ginagamit 

ng mga Protestante ay pareho rin. Ang tanging pagkakaiba ay 

ang 14 na dagdag na aklat sa Bibliang Katoliko. Ito ang 

tinatawag na apocrypha o deutero-canonico.  

 
Mga Aklat ng Matandang Tipan sa Bibliang 

Katoliko
9
 (Ang may * ay hindi matatagpuan sa Biblia 

ng mga Protestante.) 

Aklat ng 

Bagong Tipan: 

(Pareho lang) 

1. Genesis  28. Sirac* Mateo 

2. Exodo 29. Isaias Marcos 

3. Levitico 30. Jeremias Lukas 

4. Bilang 31. Panaghoy Juan 

5. Deuteronomio 32. Baruch* Gawa  

6. Josue 33. Ezekiel Roma  

7. Hukom 34. Daniel 1 Corinto 

8. Ruth 35. Oseas 2 Corinto 

9. 1 Samuel 36. Joel Galatia  

10. 2 Samuel 37. Amos Efeso  

11. 1 Hari  38. Obadiah Filipos  

12. 2 Hari 39. Jonas Colosas 

13. 1 Cronica 40. Micas 1 Tesalonica 

14. 2 Cronica 41. Nahum 2 Tesalonica 

15. Ezra 42. Habakkuk 1 Timoteo 

16. Nehemias 43. Zofonias 2 Timoteo 

17. Tobias* 44. Haggai Tito  

18. Judith* 45. Zakarias Filemon  

19. Esther  46. Malakias Hebreo  

20. 1 Maccabeo*  Santiago  

21. 2 Maccabeo* *1 Esdras 1 Pedro  

                                                           
9 “Apocrypha” sa Microsoft ® Encarta 2009 DVD. 
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22. Job  *2 Esdras 2 Pedro 

23. Awit  Susanna (Dan. 13),*  at Bel at 

ang Dragon (Dan. 14)* 
1 Juan 

24. Kawikaan *Panalangin ni Manase 2 Juan 

25. Ecclesiastes Esther 10:4-10* 3 Juan  

26. Awit ng mga 

Awit 

Awit ng 3 Binata (Dan.3:24-

90)* 

Judas 

27. Karunungan*  Apokalipsis 

28. Sirac*   

 

9. Saan galing ang mga aklat na apocrypha o deuterocanonico at 

bakit hindi ito tinatanggap ng mga Protestante? 

  Mayroong 400 taong pagitan ang huling aklat ng Matandang 

Tipan at ang unang aklat ng Bagong Tipan. Sa mahabang 

panahong ito ng pagkabihag ng Israel at pagiging nasa iba’t-

ibang mga bansa, walang mga bagong kinasihang kasulatan na 

lumitaw. Bagama’t may mga Hudyong sumulat ng mga aklat at 

ipinamudmod ito sa mga kababayan nila. Pero hindi ito 

malawakang pinaniwalaan bilang mga kinasihang sulat mula sa 

Dios. Nang ang Bibliang Hebreo (na siyang Matandang Tipan 

ng Bibliang Cristiano) ay isalin ng 70 mga Hebreong iskolar sa 

wikang Griego, isinama nila ang mga aklat na ito. Ang 

Griegong salin ng Matandang Tipan ay tinawag na Septuagint, 

na siyang pinagbasehan ng mga unang salin ng Bibliang 

Katoliko. 

 

 Nang dumating ang mga Protestante, sinuri nila ang mga dagdag 

na aklat na ito at kanilang ipinasya na wala ito sa antas ng mga 

kinasihang aklat ng Biblia, dahil sa sumusunod na mga dahilan: 

 

1. Sarado na ang pagpili ng mga kinasihang aklat ng 

Biblia ng mga Hudyo nang ito ay isulat. 

2. Bagama’t ginagamit ni Jesus ang Bibliang Hebreo, ni 

minsan ay hindi Siya sumipi sa mga aklat na 

Apocrypha. 

3. May mga turo ang mga aklat na Apocrypha na taliwas 

sa turo ng mga aklat na pinaniniwalaang kinasihan ng 

Dios.   
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 Kung ibig nating malaman ang mensahe ng Dios, dapat ay tiyak 

tayo na ang ating pinag-aaralan ay galing nga sa Dios. Bagama’t 

may mga nakalilibang at mahahalagang kwento ng kasaysayan 

na mababasa sa mga aklat na apocrypha, hindi tayo nakatitiyak 

na kinasihan nga sila ng Dios. Mas mabuti na ang pagsaligan ng 

ating pananampalataya ay ang subok na na Salita ng Dios. Ito 

ang Matandang Tipan na ginamit ni Jesus (o ang Bibliang 

Hebreo) at ang Bagong Tipan na maging ang Iglesia Romano 

Katolica ay naniniwalang kinasihan. 

 
10. Bakit may iba’t-ibang salin o bersyon ng Biblia? 

 Habang lumilipas ang panahon, ang mga naunang pagkakasalin 

ng Biblia ay naging mahirap maunawaan ng mga nakababatang 

henerasyon, anupa’t kailangang ulitin ang pagkakasalin at ilagay 

sa modernong wika. Ang lahat ng mga salin na ito ay matatawag 

pa ring Salita ng Dios o Banal na Kasulatan sapagkat ang 

nilalaman nito ay ang buong mensahe pa rin ng mga kinasihang 

Sulat ng mga propeta ng Dios.  

 

 Ang iba’t ibang salin ng Biblia ay ginawa upang mas 

maunawaan ng bawa’t bagong henerasyon ang mensahe ng Dios 

na ipinadala Niya sa pamamagitan ng mga propeta Niya noong 

una. Dahil ang mga unang propeta ay nabuhay at nagsulat sa 

ibang panahon, ibang wika, at ibang kultura, hindi madaling 

maunawaan ang literal na mga salin ng Biblia sa lahat ng 

henerasyon at kultura. Kaya upang mas maunawaan ang 

mensahe ng Biblia ng mga bagong henerasyon, may mga 

nagsalin nito na ang isinalin ay ang kaisipan sa likod ng mga 

pangungusap, sa halip na isalin ito ng letra-por-letra o direktang 

salita-sa-salita.  

 
 Ang ilan sa mga buong salin ng Biblia sa wikang Tagalog 

ay ang sumusunod: 

 

o Ang Biblia – ito ang matandang salin ng Biblia na literal na 

salin ng Hebreo at Griegong teksto sa Tagalog. Tulad ito ng 

King James Version sa English. 
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o Ang Bagong Ang Biblia  - pagrerebisa ng matandang salin 

ng Ang Biblia. Ito ay literal pa rin na pagsasalin subalit mas 

pinababaw. Katulad ito ng New King James Version 

(NKJV). 

 

o Magandang Balita Biblia – isang makabagong salin ng 

Biblia na gaya ng Good News Bible. Ito’y isang “dynamic 

translation” o salin ng Biblia sa modernong kaisipan at 

hindi literal na salin. Tinatawag ring Today’s Pilipino 

Version. 

 

o Biblia ng Sambahayang Pilipino – isang Katolikong salin 

ng Biblia sa makabagong Tagalog. 

 

11. Bakit dapat pag-aaralan ang Biblia? Juan 5:39 

 Kung ibig nating malaman ang katotohanan at makilala si 
Jesus, ang Biblia ang makatutulong sa atin (Mat 22:29). 
Milyong buhay ang nabago ng Aklat na ito. Milyong mga tao 
ang nakasumpong ng pag-asa sa pamamagitan ng pagbabasa 
sa mga pahina ng Aklat na ito.  
 

Pagsasaliksik sa Kasulatan 

 
Noong unang panahon, ipinagbabawal ang pagkakaroon ng Biblia. 

Pero ngayon, ang Biblia ay malayang matatagpuan ng sinumang may 

ibig. Ngayong alam na natin ang kahalagahan ng Banal na Kasulatan, ano 

naman ang dapat nating gawin? Awit 119:11,16. 

Ang Biblia ay magkakaroon ng kapangyarihan sa ating buhay, kung 

ito ay ating babasahin at susundin. May magandang pangako ang Dios sa 

sinumang magpapahalaga at magsasaliksik ng Kanyang Salita (Basahin 

ang Kawikaan 2:1-5). 

 
 Pagpapasya: Nawa’y masumpungan mo sa iyong karanasan 

ang pangakong ito ng Dios. Tandaan, “kung iyong tatanggapin ang 

… Salita” ng Dios, at pakamamahalin ito ng parang kayamanan sa 

lupa, makikilala mo ang Dios at ika’y magkakaroon ng pag-asa sa 

Buhay na Walang Hanggan (Tito 1:1-2).  
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MAIKLING BALANGKAS SA PAGTUTURO 

 
“Ang Liham ng Dios Para sa Iyo” 

 

Panimula: Ang mundo natin ay puno ng iba’t-ibang opinyon 

kung paano mamuhay. May nagsasabing ang mahalaga ay 

magpakasaya, gawin ang maibigan dahil bukas ay patay ka na. 

May nagsasabing ang matagumpay na panuntunan ay: Di baleng 

manlamang, wag lang malamangan! May mga umaasa na lang sa 

swerte at kapalaran – habang ang iba ay nagtitiwala lang sa 

kapangyarihan ng pera, lakas at ganda. Marami ang inalipin ng 

iba’t-ibang maling pilosopya.  
 

1. Ano ang makapagpapalaya sa tao? Juan 8:32 

2. Alin ang Katotohanan? Juan 17:17. 

3. Ano ang di pwedeng mawala? Mat. 24:35 

4. Lahat ng bagay ay lilipas, maliban sa ano? Isa. 40:8  

5. Paano pinatnubayan ang mga sumulat ng Biblia? 2 

Ped.1:20-21 
6. Para saan ang mga Kasulatan? 2 Tim. 3:15-17 

7. Bakit tayo binigyan ng Banal na Kasulatan? Tito 1:1,2; 

Amos 3:7; 1 Cor.10:6,11 

8. Bakit dapat tayong maniwala sa Biblia?  Isaias 45:18,19 

9. Gaano karami sa Salita ng Dios ang totoo? Awit 119:160 

10. Marunong ba ang Dios na magsinungaling? Tito 1:2.  

11. Ano ang pangako sa babasa, makikinig at susunod sa 

Biblia? Apok. 1:3. 

 

Pagpapasya: Wika ng Biblia, mapapalad ang nag-aaral ng 

Aklat na ito. Sapagkat malalaman nila ang katotohanang 

nakapagpapalaya at mas makikilala nila ang Dios. Ibig mo bang 

mapalapit sa Dios? Ibig mo bang malaman kung paano magkaroon 

ng mapayapa at masaganang buhay? Pag-aralan mo ang Kanyang 

Salita.  
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BALANGKAS NG SALIGANG PANINIWALA BILANG 1 

 

Ang Salita ng Dios10 
 
I. Ang mga Banal na Kasulatan,  

A. ang mga Luma at Bagong Tipan,  

a. ay ang mga isinulat na Salita ng Dios, na ibinigay  

1. sa pamamagitan ng pagkasi ng Dios  

2. sa pamamagitan ng mga banal na tao ng 

Dios  

i. na nagsalita at sumulat  

ii. sangayon sa pagkilos sa kanila  

a) ng Banal na Espiritu.  

B. Sa Salitang ito, 

a. ibinigay ng Dios sa tao  

1. ang kaalamang kinakailangan  

i. para sa kaligtasan.  

II. Ang mga Banal na Kasulatan  

A. ay ang di nagkakamaling kapahayagan  

a. ng Kaniyang kalooban.  

B. Sila  

a. ang pamantayan ng karakter,  

b. ang subukan ng karanasan, 

c. ang karapatdapat paniwalaang tagapagbunyag  

1. ng mga turo,  

d. at ang mapagkakatiwalaang talaan  

1. ng mga gawa ng Dios sa kasaysayan.  

 

 Pangunahing talata para sa Saligang Paniniwala bilang 1:  

2 Pedro 1:20-21; 2 Timoteo 3:16-17; Awit 119:105; Kawikaan 30:5-6; 

Isaias 8:20; Juan 17:17; 1 Tesalonica 2:13; Hebreo 4:12. 

                                                           
10 Isinalin mula sa “Statement of Fundamental Beliefs 1, The Word of 

God” na makikita sa Seventh-day Adventists Believe ng Ministerial Association, 

Gen. Conference (Silver Spring, MD: Pacific Press, 2005), pahina 11. Makikita 

rin ang buod ng doktrinang ito sa “Fundamental Beliefs of Seventh-day 

Adventists” sa SDA Church Manual.   


