
TALA NG MAG-AARAL - PATNUBAY SA
PAG-AARAL NG JUAN

Unang hanggang 3 Aralin e

Petsa __ -:-- _

Isuiat ng Malinaw
Pangalan _

Tirahan _

Gulang __ Babae o Lalaki

Hanap-buhay _

Relihiy<?n __ -.,. _

Pag-ukulan ng pansin. Kung muling gagamitin
ng Ibang tao ang aklat. mangyaring gumawa ng
kopya ng tala ng mag-aaral at Ito ang gamitm.
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194 Patnubay sa Pag-aaral ng Juan

Unang Aralin

1. Binasa mo ba ang "Mag-usap Muna Tayo"
sa pahina 7 hanggang lO? _

2. Bilang ng wastong sagot sa araling ito. __

3. Ano ang ibig sabihin ng salitang "Ebang-
helyo?" _.-' _

4. Nabasa mo na ba ang Ebanghelyo ni Juan
noon? '

5. Paano nakaalam ng mga sapat na bagay
tungkol kay Jesus si Juan upang maisulat
ang kanyang mabuting ba1ita?_=-- _

6. Anu-ano ang siyam na pangalan na ginamit
ni Juan para kay Jesus sa unang kapitulong
ito? _

7. Isulat mo dito ang talatang isinaulo mo.
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Ika-2 Aralin

8. 'Bilang ng wastong sagot. _

9. Mauulit mo ba ng wastong-wasto ang Juan
2:25? _

10. Halimbawa ikaw ay isa sa mga alagad ni Je-
sus. Paano mo maipa1iliwanag ang pagpa-
palit ng alak sa tubig ni Jesus? _

11. Paano kaya nalaman ni Jesus na Siya'y
mamamatay at muling mabubuhay pagka-
tapos ng tatlong araw? , \ _

Ika-3 Aralin

12. Bilang ng wasto~g sagot. _

13. Mauulit mo ba nang wastong-wasto ang
Juan 3:16,30? _

14. Ikaw ba'y )pinanganak na muli tulad ng
ipinaliliwanag sa araling ito? _
Kung gayon, kailan? _
Kung hindi pa, nais mo ba? _
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15. Ayon sa Juan 3: 16 at Juan 3:36, Mayroong
ano ang taong sumasampalataya kay Jesus?

Mga Tanong-Mga Puna-Mga Kahilingan
sa Panalangin.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol
sa araling ito, magagalak kaming tulungan ka.
Idadalangin ka rin naman kung ibig mo. _

Balikan mo ang iyong tala ng mag-aaral para
sa una hanggang 3 aralin upang matiyak mo
kung nasagot mo nang lahat. Pagkatapos mong
masagot na lahat, ibalik mo ito sa amin sa pama-
magitan ng koreo. Tiyakin mong may selyo ang
sóbre. I tago mo na ang mga aralin para sa iyong
sanggunian sa ibang araw. Ipadala mo ito sa:

International Correspondence Institute
P. O. Box 1084, Manila

/
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TALA NG MAG-AARAL - PATNUBAY SA
PAG-AARAL NG JUAN

Ika-4 hanggang Ika-5 Aral.in

Petsa _

Isulat 0'9 Malinaw
Pangalan _

Tirahan _

Ika·4 na Aralin

16. Bilang ng wastong sagot. _

17. Mauulit mo ba ng wastong-wasto ang Juan'
4:24? _

18. Sa anong paraan natutulad sa tubig ang
kaligtasang ibinibigay ni !esus? _
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19. Naibalita mo na ba sa iyong mga kaibigan
at kapit-bahay ang tungkol kay Jesus?__
Nadala mo na ba sila sa Panginoon? _
Makapagdadala ka ng mga tao sa Panginoon
sa pamamagitan ng pagpapatala sa kanila
sa walang bayad na aralin ng International
Correspondence Institute. Ibalita mo sa
iyong mga-kaibigan at pagkatapos ipadala
mo sa amin ang kanilang mga pangalan at
tirahan kung nais nilang mag-aral. Ipadadala
namin agad ang mga unang aralin.

Pangalan .

Tirahan . _

,
Pangalan . _

Tirahan _

Pangalan _

Tirahan _
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20. Mayroon ka bang nakikilala na gumaling
dahil sa panalangin? -"-- _

21. Mayroon bang nangangailangan ng kaga-
lingan sa iyong sambahayan? _

Nais mo bang makidalangin sa iyong guro
para sa mga maysakit, upang sila'y paga-
lingin? __ ~ '

Ika·5 Aralin

22. Bilang ng wastong sagot. _

23. Mauulit mo ba ng wastong-wasto ang Juan
5:24? _

24. Ayon sa Juan 5:24 silang mga nanampala-
taya sa Diyos at tinanggap ang mga aralin
ni Jesus ay lumipat na sa _
mula sa ~

25. Sinu-sino o anu-ano ang tatlong nagpatotoo
kay Jesus na isinulat ni Juan sa kapitulong
ito?---------------

26. Ang mga patotoong ito'y nagsasaad na si
Jesus ang _
ng . _

l'
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Mga Tanong - Mga Puna - Mga Kahilingan
sa Panalangin:

Balikan mo ang iyong tala ng mag-aaral
mula sa .ika-4 hanggang ika-S aralin upang
matiyak na ito'y mayroong sagot. Ipadala
ang mga pagsusulit' na ito sa:

International Correspondence Institute
P. O. Box 1084, Manila
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TALA NG MAG-AARAl- PATNUBAY SA
PAG-AARAL NG JUAN

Ika-6 HanggangIka-9 na Aralin

Petsa _

Isulat ng Malinaw

Pangalan _' _

Tirahan _

Ika-6 na Aralin

27. Bilang ng wastong sagot.

28. Mauulit mo ba ng wastong-wasto ang Juan
6:29, 17:3? _

29. Pagkatapos mong mabasa kung paano pina-
kain ni Jesus ang 5,000 mga tao na sumu-
sunod sa kanya sa ilang, ano kaya ang gaga-
win ni Jesus sa Kanyang mga taga-sunod
ngayon kung sila'y nangangailangan o na-
gugutom? _

30. Sinubok mo na bang humingi ng tulong na
makasumpong ng gawain o pang-araw-araw
na kailangan kay Jesus?
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Ika-7 Aralin

31. Bilang ng wastong sagot . _

32. Idinadalangin mo ba ang iyong mga 'kaibi-
gan na hindi pa nakakilala sa Panginoong
Jesus? -----: _

33. Saan itinulad ni Jesus ang Espiritu Santo
sa araling ito?:..... . _
lkaw ba'y nakakaranas ng isang kagalakang
nag-uumapaw? Ibig mo bang
maranasan ito? _

Ika-8 Aralin

34. Bilang ng wastong sagot. _

35. Mauulit mo ba ang Juan 8:7,31,32,36?_.__
o' ,

36. Ipinakita na ba sa iyo ni Jesus na Ilaw ng
. Sanlibutan, na ang ilang mga bagay na

iyong ginagawa ay mali? _

37. Nais mo bang tulungan ka ng iyong guro na
idalangin ang iyong mga kaibigan na maka-
laya sa kasalanan at masasamang ugali?
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.

Ika-g-na Aralin

38. Bilang ng wastong sagot

39. Mauulit mo ba ang Juan 9:25?_

40. Alin kaya ang lalong masama ang pagka-
bulag na pisikal o espiritual?

Bakit?

41. Ano ang iyong ginagawa upang matulungan
ang iyong mga kaibigang bulag sa pagkaka-
sala?e.......-' _

42. Ibig mo bang ipatala sila sa walang bayad
na araling ito? _

Ipapadala namin ang tatlong sipi ng unang
aralin. Maibibigay mo ang bawa't isa nito
sa iyong mga kaibigan. Pagkaipinadala ni-
lang muli ang mga araling ito upang iwasto,
ipapadala namin ang pangalawang aralin.
Idadalangin naming kasama mo ang kani-

I •

lang kaligtasan.



l'

204, Patnubay sa fag-aar~1 ng Juan

Mga Tanong-Puna-Mga Kahilingan sa Pa-
nalangin

Balikan mo ang iyong tala ng mag-aaral
para sa ika-ô hanggang ika-9 na aralin upang ma-
tiyak mo na nasagot mong lahat. Pagkatapos,
ipadala mo ito sa amin. Tiyakin mong may selyo
ang sobre. Itago mo na ang mga aralin para sa
iyong sanggunian sa ibang araw. Ipadala mo ito
sa:

International Correspondence Institute
P. O. Box 1084, Manila
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TALA NG MAG·AARAL - PATNUBAY SA
PAG·AARAL NG JUAN

Ika·10 hanggang Ika·12 Aralin -v

Petsa _

'Isulat ng Malinaw

Pangalan . _

Tirahan

Ika-1Q Aralin

43. Bilang ng wastong sagot

44. Banggitin mo ang dalawang bagay na itina-
wag 'Ul Jesus sa Kanyang' sarili sa Juan 10

{

45. Anong sinabi ni Jesus na Kanyang gagawin
para sa Kanyang mga tupa?



206 Patnubay sa Pag-aaral ng Juan

46.. Sino ang mga tupa ni Jesus?~. _

Ika-I Aralin

47. Bilang ng wastong sagot. _

48. Mauulit mo ba ng wasto ang Juan 11:25?

49. Sabihin mo ang pangalan ng lalaking binu-
hay. na mag-uli ni Jesus? _

50. Gaano katagal na Siyang namatay? . _

51. Bakit nabubuhay ni Jesus ang mga patay
na tao? _

52. Kaninong tinig ang bubuhay sa iyo sa araw
ng pagkabuhay na mag-uli? _

53. Anu-ano ang dalawang bahagi ng pagkabu-
hay na mag-uli? _
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Ika·12 Aralin

54. Bilang ng wastong sagot _

55. Mauulit mo ba ang Juan 12':24,25,43?

56. Batay sa iyong mga napag-aralan na, ano
ang karapatan ni Jesus upang maging Hari
sa buhay ng isang tao?'-- _

57. Ayon sa-Juan 12:43, bakit tumatanggi ang
maraming tao na tanggapin si .Jesus bilang
hari ng kanilang buhay? _

58. Tinanggap mo na ba si Jesus bilang iyong
Hari? _
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Mga Tanong - Mga Puna - Mga Kahilingan
sa Panalangin

Binabati ka namin!

Malapit ka nang matapos sa mga araling ito.
Kunin mong muli ang .iyong tala ng mag-aaral
para sa ika-lO hanggang ika-12 aralin upang ma-
tiyak na may sagot na lahat. 'Pagkatapos, ipadala
mo ito sa: I

International Correspondence Institute
P. O. Box 1084, Manila
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TALA NG MAG-AARAL - PATNUBAY SA
P~G-AARAL NG JUAN

. Ika-13 HanggangIka-15 Aralin .

Petsa _

Isulat ng Malinaw

Bangalan _

Tirahan .

, Ika-13 Aralin

59. Bilang ng wastong sagot. _

60. Kung tinanggap ng isang tao si Jesus na
kanyang sariling-tagapagligtas, anong nang-
yayari sa kanyang mga kasalanan? _

. 61. Nagiging sakdal ba agad ang isang tao kung
siya'y maliligtas? _
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62. Paano mo mapagtatagumpayan ang iyong
pang-araw na kasalanan at pagkakamali?

\

63. Anong katotohanan sa ika-l3 ng Juan ang
nagbigay ng diin sa iyong puso, o kaya'y
naging napakahalaga para sa iyo? _

Ika-14 na Aralin-

'64. Bilang ng wastong sagot. _

65. Mauulit mo ba ang Juan 14:3,6,16,23?

66. Ang Juan 14 ay isa sa mga pinaka-iibig na
kapitulo sa .Bagong Tipan. Bakit kaya?
Basahin mong muli at ibigay mo ang iyong
kuro-kuro, _
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Ika·15 Aralin

67. Bilang ng wastong sagot.

68. Mauulit mo ba ang Galacia 5:22,23; Juan
l5:5? ~---"---_

<,

69. Sabihin mo ang siyam na bunga na ibibigay
ng Espiritu Santo sa buhay ng mga susunod
sa Kanya; _" _

Lagyan mo ng marka (x ) ang bawa't isang
bunga na ibig mong lalong makita sa iyong
'buhay.

70. Magbigay ka ng mga apat na walang kabu-
luhang sanga na dapat putulin ng Diyos
sa ating buhay.
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71. Ibig mo bang padalhan ka namin ng mga
unang araling walang bayad upang maipa-
dala mo sa iyong mga kaibigan?
Kung ibabalik nila ang mga ito sa amin ipa-
padala naman namin sa kanila ang pangala-
wang aralin. Ilan ang kailangan mo para
sa iyong mga kaibigan? _

Mga Tanong - Mga Puna - Mga Kahilingan
sa Panalangin

"Tingnan mong muli ang iyong tala ng mag-
aaral para sa ika-13 hanggang ika-IS aralin
upang matiyak mong ito'y may sagot na
lahat. Pagkatapos ipadala mo sa:

International Correspondence Institute
P. O. Box 1084, Manila -
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-
TALA NG MAG-AARAL - PATNUBAY SA

PAG-AARAL NG JUÁN

Ika·16 HánggangIka·18 Aralin. .

Petsa _

Isulat ng Malinaw

Pangalan .,....- _

Tirahan_- _

Ika-16 na Aralin

72. Bilang ng wastong sagot. _

73. Anong ipinangako ni Jesus na gagawin ng
Espiritu Santo para sa kanyang mga taga-
sunod. _
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74. 'Tinanggap mo na ba ang Espiritu Santo
bilang mang-aaliw o katulong sa iyong bu-
hay? _

Ika- 17 Aralin

75. Bilang ng wastong sagot . _

76. Mauulit mo baang Juan L7:~? _

77. Anong talata sa Juan 17 ang ibig mo sa
lahat? _

78.. Anong naging kahalagahan ng kapitulong
ito sa iyong pansariling buhay? _

/'
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/

79. Nakikipanambahan ka ba ng regular sa mga
taong sumasampalataya kay Jesus? _

Kung gayon, anong ginagawa mo doon sa
pagsamba? .l-- _

Ika-18 Aralin

80. Bilang ng wastong sagot _

81. Sinong alagad ang nagsabing ibibigay niya
. ang kanyang buhay para kay Jesus, pagka-
tapos ikinaila niya siya? _

82. Saang bahagi ka nahihirapan, upang maipa-
kilala mo sa mga tao na ikaw ay sumasam-
palataya kay Jesus? _

83. Ibig mo bang idalangin ka ng iyong guro
upang magkaroon ka ng tapang na ipaha-

\ yag si Jesus sa iba? _

/
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Mga Tanong - Puna - Mga Kahilingan sa
Panalangin

Binabati Ka naminl

Isang pangkat na lamang ng mga aralin at
matatapos ka na.Tatlo na lamang at tatanggapin
mo na ang iyong magandang katibayan para sa
mga araling ito.

Tingnan mong muli ang iyong tala ng mag-
aaral para sa ika-l 7 hanggang ika-l 8 aralin upang
makatiyak ka na ito'y may sagot na lahat. Pag-
katapos ipadala mo ito sa:

International Correspondence ,Institute
P. O. Box 1084, Manila
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TALA NG MAG-AARAL - PATI\IUBAY SA
, PAG-AARAL NG JUAN

Ika·19 hanggangika·21 Aralin

Petsa _

Isulat ng Malinaw

Pangalan _

Tirahan , _

Ika·19 AraliQ

84. Bilang ng wastong sagot

85. Mauulit mo ba ang 1 Juan 1:7

86. Ayon sa Zacarias 13: l, ano ang mahuhuga-
san sa bukal na bubuksan?

87. Ayon sa l Juan l :7, ano ang lumilinis sa
ating mga kasalanan? _

\
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88. Paano mabubuksan ang bukal n.a ito? __

89. Sino ang dalawang lihim na taga-sunod ni
Jesus na naglibing ng kanyang katawan?

Ika-20 Aralin

90. Bilang ng wastong sagot. _

91. Mauulit mo ba ang Juan 20:31 ? _

92. Sino ang unang nakakita kay Jesus pagkata-
pos Niyang mabuhay na mag-uli? _

93. -Sino ang hindi naniwala 'na si Jesus ay nabu-
hay na mag-uli hanggang hindi Niya Siya
Nakita? '

94. Sinabi ni Juan, isinulat niya ang mga bagay
na ito upang kayo'y magsisampalataya na'
si Jesus ay ,
ang At sa inyon~

ay magkaroon
kayo ng --'- _
sa Kanyang pangalan,

Pinaniniwalaan mo ba ito? Anong uri ng
buhay ang tatanggapin sa iyong pagsampa-
lataya sa Kanya? _
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Ika-21 Aralin

95. Bilang ng wastong sagot.

96. Magbigay ka ng sampung pangalan na gina-
mit para kay Jesus mula sa ebanghelyo ni
Juan. __ ---:.__ ----''--_:..- _

97. Paano nakatulong ang kursong ito sa iyo?

98. Nangangailangan ka ba ng tulong upang
makakita ng mabuting sambahan na malapit
sa inyo. o kayo'y makakilala ng mga taong
umiibig kay Jesus? . _
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BINABATI KA NAMIN!

Natapos mo na ang kursong ito. Natitiyak
namin na ito'y malaking tulong sa iyo; at gayon
din naman ang aming aralin. Kung hindi ka pa
nakapagpapatala para sa mga kasunod na aralin,
magpatala ka ngayon.

Tingnan mong muli ang iyong tala ng mag-
aaral para sa ika-19 hanggang 21 aralin upang
matiyak mong lahat ay may sagot. Pagkatapos
ipadala mo ito sa aming address, kung hindi mo
pa naipapadala ang ibang mga talaan I).giyong
mga aralin mula sa una hanggang ika-l 8; ipadala
mo na ngayon. Tiyakin mong may selyo ang
sobre. Sa sandaling matanggap namin ang mga
talaan ng mag-aaral, ito'y aming susuriin, ipapa-
nalangin ang iyong mga kahilingan, at aming ipa-
dadala ang iyong katibayan. Ang aming address:

International Correspondence Institute
P. O. Box l 084, Manila


