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MAG-USAP
MUNA
TAYO

Bakit Mo Pinag-aaralanang Kursong Ito?

Ang kursong ito ay tungkol sa mga panguna-
hing turo ng Biblia. Ang tawag natin dito ay mga
pangunahing doktrina. Bakit kailangan mo itong
pag-aralan? Ang pagkaalam sa mga sinasabi ng
Diyos tungkol sa mga iba't ibang bagay ay maa-
aring mangahulugan ng isang bagay na buhay o
kamatayan sa iyo at sa mga taong iyong nahihi-
kayat. Ang mga talata sa Biblia na iyong sinaulo
ay makatutulong sa paglago sa mga bagay na es-
pirituwal. Ito ay makadadagdag sa iyong pana-
nampalataya at makatutulong sa iyo upang ma-
natili kang tapat sa Diyos. Ang iyong natutuhan
ay makatutulong sa iyo sa gawain ng Panginoon.
Magagamit mo ito sa iyong personal na panghihi-
kayat sa mga tao at maging sa pagtuturo sa pa-
aralang lingguhan. Ito ay makatutulong din sa
iyo sa pagpapaliwanag sa iyong mga kaibigan
kung ano ang mga itinuturo ng Biblia.

Ano ang lyong Mga Nilalayon?

Upang maging mabisa ang iyong pag-aaral, ki-
nakailangan mong magkaroon ng mga layunin at
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pagkatapos ay gawin mo ang lahat ng maaaring
gawin upang maabot ang mga yaon. Bakit hindi
mo gawing layunin ang mga ito?

• Matutuhan ang pangunahing doktrina.
• Maisaulo ang ilan sa mga pangunahing ta-

lata sa Biblia.

• Lumago sa mga espirituwal na bagay sa
pamamagitan ng paglalapat nito sa ating
buhay.

• Handa sa pagtulong sa iba upang masum-
pungan din nila ang Panginoon.

Paano Mo Pag-aaralan Ang Aklat Na Ito?

Sundin mo lamang ang mga tuntunin na ibini-
bigay sa bawa't aralin. Ang paraan ng pag-aaral
sa aklat na ito ay tanong at sagot. Ang mga ta-
nong ay nakasulat sa malalaki at maitim na titik.
Pagkatapos ng lahat ng tanong ay ang kaukulang
sagot. At makikita mo ang isa o mahigit pang
mga talata sa Biblia na pinagbatayan ng mga sa-
got. Basahin mo ng ilang ulit at tingnan mo kung
paano nila sinasagot ang mga tanong. Ang mga
talata ay mula sa unang salin sa Tagalog na Biblia
at Tagalog Popular Version New Testament.

Isasaulo mo ang mga tanong, ang mga sagot
at mga talatang may tuldok sa tabi ng mga yaon.
Maaari mo ring isulat ang mga ito sa isang tarheta
o sa isang pirasong papel. Sa harap ay isulat mo
ang tanong at sa likod ay ang sagot. Kahit saan
ka naroroon ay subukan mo ang iyong sarili. Si-
kapin mong kahit isa lamang aralin sa isang ling-
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go ay iyong magawa. Kung makakakuha ka ng
kaibigan upang kasamang pag-aralan ang kursong
ito ay lalong magiging kawiIi-wili para sa iyo.

Talaan ng Mag-aaral at Pagsusulit

Nasa likod ng aklat na ito ang Talaan ng Mag-
aaral at Pagsusulit. Pag-aralang mabuti ang mga
katanungan sa pagsusulit at punuin ang mga pu-
wang. Pagkatapos, alisin ang mga papel sa pagsu-
sulit.

Upang mapadali ang pagpapadala at makapag-
titipid sa selyo mangyaring tapusin ang mga pag-
susulit.

Tiyaking tama ang iyong selyong ginamit at
maglakip ka ng donasyon para sa ministeryo ng
ICI. Ipadala ang iyong sulat sa:

INTERNATIONAL. CORRESPONDENCE
INSTITUTE

Philippine National Office
p O. Box 1084, Manila
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