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PAGSUSULIT
ARALIN I

"ANG BIBLIA"

Petsa _

Isulat nang malinaw:

Pangalan
Tirahan

1. Mayroon ka bang sariling Biblia? .
2. Sa ilang pangungusap ay sabihin kung bakit

mo pinag-aralan ang kursong ito .

3. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot sa
unang aralin? .



4. Mauulit mo ba nang wasto sa memorya ang
2 Pedro 1:21; 2 Timoteo 3:16; Mga Awit
119= 105; 11? .

............................................. _ .

PAGSUSULIT

ARALIN 2
"DIYOS"

1. Isulat mo ang tatlong personang bumubuo sa
iisang Diyos. . .

2. Isulat ang anim na mga katangian ng Diyos.

3. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot
sa ikalawang aralin? .

4. Mauulit mo ba nang wasto sa memorya ang
Juan 4:24, Mateo 28:19; Exodo 34:6; Mateo
22:37? .
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PAGSUSULIT
ARALIN 3

"TAO"

1. Bakit ka nilalang ng Diyos? .

2. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot
sa ikatlong aralin? .

3. Mauulit mo ba nang wasto sa memorya ang
Genesis 1:27; Isaias 43:7; Mga Taga Roma
5:19? .
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PAGSUSULIT

ARALIN 4
"KASALANAN"

1. Ikaw ba'y nakasuway na sa kahit isa sa mga
kautusan ng Diyos? .

2. Papaano ka maaaring makatakas sa walang
hanggang kaparusahan dahil sa iyong
kasalanan ? .

3. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot
sa araling ika-apat? .

4. Mauulit mo ba ng wasto ang mga sumusunod
sa memorya ang I Juan 3:4; Mga Taga Roma
3:23; Mga Taga Roma 6:23; Mga Taga Roma
5:8; Mateo 1:21? .
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PAGSUSULIT

ARALIN 5

"JESU-CRISTO"

Petsa _

Pangalan _

Tirahan _

1. Tinanggap mo na ba si Jesu-Cristo na iyong
sariling Tagapagligtas? .

2. Isulat mo ang iyong pangalan sa bawa't pu-

wang sa ibaba:

Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ...

. . . . . . . . . . . . . . . . kaya ibinigay Niya ang
Kaniyang bugtong na Anak upang .
. . . . . . . sumampalataya sa Kaniya ay hindi

mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na
walang hanggan.

3. May napagsabihan ka na ba tungkol kay Je-

sus? .



4. Alin-alin sa mga talata sa araling ito ang inaa-
kala mong magagamit upang hikayatin ang

iba na tanggapin si Jesus bilang Tagapaglig-
tas? .

5. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot sa
ikalimang aralin? .
Mauulit mo ba nang wasto sa memorya ang

sumusunod sa Mateo 20:28; Mateo 1:21;
Mateo 16:16; I Juan 1:8; Juan 3:16; Mga
Gawa 1:11? > ••••••

ARALIN 6
"KALIGTASAN"

1. Ang aralin bang ito ay nakatulong sa iyo
upang higit mo pang pahalagahan ang iyong
kaligtasan? .

2. Sa maikling pangungusap ay salaysayin mo
kung kailan at kung papaano ka naligtas. . ..



3. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at mga

sagot sa ika-anim na aralin? .

4. Mauulit mo ba nang wasto sa memorya ang
mga sumusunod sa mga Gawa 16:31; I Juan
1:9; 2 Corinto 5:17; Mga Taga Roma 8:16;
Mga Taga Roma 5:1; Hebreo 12:14; Santiago
5:14, 15? .

PAGSUSULIT

ARALIN 7
"ANG ESPIRITU SANTO"

1. Magbigay ng tatlong pangalan para sa ikat-
long Persona ng Banal na Trinidad.

2. Ang Espiritu Santo ba ay nananahanan sa iyo?

3. Anong talata sa Biblia ang bumabanggit sa
iyo nito? ,



4. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot
sa ika-pitong aralin?

5. Mauulit na ba nang wasto sa memorya ang
mga sumusunod sa Mga Taga Roma 8:15, 16;
Mga Gawa 2:38, 39? .

PAGSUSULIT

ARALIN 8
"ANG IGLESYA"

1. Ano ang tatlong tawag ng Biblia sa Iglesya?

2. Bilang isang Cristiano, sa paanong paraan ka

makatutulong sa Iglesya upang matupad nito
ang kanyang misyon sa sanlibutan? ,

3. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot sa
ika-walong aralin? .

4. Mauulit mo ba nang wasto sa memorya ang
mga sumusunod sa Mga Taga Efeso 1:22, 23;

Pahayag 19:7; I Corinto 11:26; Marcos
16:15? .......................•.....
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PAGSUSULIT

ARALIN 9

"ANG DAIGDIG NG ESPIRITU"

Petsa .

Isulat ng malinaw:
Pangalan .
Tirahan. . . ...........•...............

1. Anong talata sa Biblia ang nagsasaad na sinu-
sugo ng Diyos ang Kanyang mga anghel
upang tulungan ang Kanyang mga anak? ...

2. Naranasan mo na bang ikaw ay tuksuhin ni
Satanas at ikaw ay ibinubuyo upang gumawa
ng masama? .

3. Kung mailigtas mo ang isang bata na ak-
mang sasakmalin ng leon, tiyak na iyong ga-
gawin, hindi ba? Ano ang iyong
inaakalang maaari mong gawin upang maka-
tulong ka sa ibang Cristiano na tinutukso ni
Satanas? .



4. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot sa
ika-siyan na aralin? .

5. Mauulit mo ba nang wasto sa memorya ang
mga sumusunod sa Hebreo 1:14; Lucas
10:18; I Pedro 5:8; Pahayag 20:10?
(Pakisaulo mo muna ang mga susing talatang
ito ngayon bago mo sagutin ang tanong bi-
lang 5).

PAGSUSULIT

ARALIN 10

"ANG HINAHARAP"

1. Isulat ang tatlong bagay na nangyayari nga-
yon na ayon kay Jesus ay magaganap bago
Siya bumalik sa lupa? .

2. Ikaw ba ay nasiyahan sa Araling ito? .
3. Nagkaroon ka ba ng pagkakataong mabanggit

ang mga hula sa Araling ito sa pakikipag-usap
mo sa iyong mga kaibigan? .
Ano ang kanilang naging tugon? .
......................... .



4. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot sa
ika-sampung Aralin? .

5. Mauulit mo ba nang wasto sa memorya ang
mga sumusunod: Mateo 24:36; I Tesalonica
4:16,17; 2 Corinto 5:10, Pahayag 20:6; Pa-
hayag 20:15; Pahayag 21:4? "

PAGSUSULIT

ARALIN II

"ANG KAUTUSAN NG DIYOS"

1. Isang mabuting bagay kaya na ipasaulo ang
Sampung Utos sa mga batang nag-aaral sa Pa-
aralang Lingguhan? Bakit? .
.. .

2. Nakatulong ba sa iyo ang Sampung Utos?
....... Paano? .

3. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot sa
ika-ll Aralin? .

4. Mauulit mo ba nang wasto ang Mga Taga Ro-
ma 13:10; I Juan 2:1,2? .
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PAGSUSULIT

ARALIN 12
"ANG IYONG KAUGNAYAN SA DIYOS"

1. Nakatanggap ka na ba ng mga tanging pagpa-
pala mula sa Diyos nang magbigay ka ng Ika-
pu'! Sabihin mo ang
tungkol dito .

2. Sinikap mo na bang magpasalamat sa Diyos
sa lahat ng bagay sa buong Linggong ItO?
.......... Naging madali ba ito? .

. . . . . .. N agpaligaya ba sa iyo ito?

............... Nais mo bang maging pa-
lagiang gawi ito? Ano yaong
pinasalamatan mo sa Diyos na kung hindi ka
nanalangin ay hindi mo sana tinanggap? ....

3. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot sa
ika-12 Aralin? .

4. Mauulit mo ba nang wasto ang mga sauluhin
mula sa Mateo 5:16; Juan 1:12; Mga Taga
Filipos 4:19; Mga Taga Roma 12:12?
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PAGSUSULIT

ARALIN 13

"ANG IYONG KAUGNAYAN SA IBA"

Petsa .

Pangalan.
Tirahan .

1. Nais mo bang maipakita ng iyong buhay ang
daan tungo sa langit? ..oo .

2. Nais mo bang ipanalangin ka ng iyong guro
upang makapamuhay ka sa mga panukatang
ito? .

3. Saang bahagi ng Araling ito ka nahihirapan?

4. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot sa
ika-13 Aralin? .

5. Mauulit mo ba nang wasto ang mga sauluhin
mula sa mga Efeso 6:12; Lucas 6:31; Roma
13:9; Mateo 5:44; I Corinto 13:13; Juan 13:
34? .
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PAGSUSULIT

ARALIN 14

"ANG CRISTIANO AT ANG KANYANG SARILI"

1. Mayroon bang anuman sa araling ito na nais
mong ihiling ng isang tanging panalangin, pa-
tungkol sa iyo o sa iyong kaibigan? .

2. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot sa
ika-14 na aralin? .

3. Mauulit mo ba nang wasto ang mga saulohin
mula sa Lucas 9:23; Mateo 7:21; I Corinto
6:19; I Corinto 3:17; Mga Taga Filipos4:13?

PAGSUSULIT

ARALIN 15
"ANG BUHAY CRISTIANO"

1. Ang pag-aaral ba sa araling ito ay naging ka-
paki-pakinabang sa iyong buhay Cristiano? ..
Sa paanong paraan? .



2. Naisulo mo na ba ang mga tanong at mga
sagot sa ika-If aralin? .

3. Mauulit mo ba nang wasto ang mga sauluhin
mula sa Mateo 10:32; Mga Awit 55:17; Ka-
wikaan 23:7; Hebreo 10:25; Malakias 3:10?

PAGSUSULIT

ARALIN 16

"ANG BUHAY NA PUSPOS NG ESPIRITU"

1.Nabautismuhan ka na ba ng Espiritu Santo?

2. Mayroon ka bang tanging kahilingang ipapa-
nalangin hinggil sa alinmang napag-aralan mo
sa araling ito o alin man sa dating aralin? ....

Sumulat kayo sa amin at ikakip ang inyong
kahilingan at kami ay MAGHAHANDOG ng
espesyal na panalangin para sa inyo.



3. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot sa
ika-16 na aralin? .

4. Mauulit mo na ba nang wasto ang mga saulu-
hin mula sa Efeso 5:18; Mga Gawa 2:4; Gala-
cia 5:22,23; Mga Gawa 1:8? .

5. Nakamit mo na ba ang mga nilalayon mo sa
kursong ito?

lO ••••••••••••••• 10 ••••••

Pagkatapos mabigyan ng grado ang iyong mga
pagsusulit, kayo ay padadalhan namin ng Ser-
tipiko ng karangalan para sa Araling pag-aaral
ng ICI "NANINIWALA KAMI."

Ang pag-aaral Cristiano ay isang gawaing nag-
papatuloy. May kaunlaran ang inyong pag-
aaral ng Biblia at hinihimok namin kayong
magpatuloy ng araling pagsasanay Ang Buháy
Espirituwal. Humingi kayo ng ganap na im-
pormasyong kaloob ng INTERNATIONAL
CORRESPONDENCE INSTlTUJE.

t
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Tagalog



Ano ang iyong
Pinaniniwalaan ...
• tungkol sa Dios at sa tao?
• tungkol sa kasalanan at sa kaligtasan?
• tungkol sa mga anghel at sa mga masa-

samang espiritu?
• tungkol sa langit at sa impierno?

Maipapaliwanag mo ba sa iyong mga kaibigan
kung ano ang iyong pinaniniwalaan at kung
bakit mo ito pinaniniwalaan? Maipapaliwa-
nag mo ba sa kanila kung ano ang sinasabi ng
Biblia sa mga bagay na ito? Nais mo bang
tumulong sa bagong Cristiano? o magturo ng
isang klase sa Sunday School? o mangaral ng
mabuting balita? o nais mong ma1utas na ang
iyong mga alinlangan? "Naniniwala Kami"
ay aklat na siyang angkop sa iyong panga-
ngailangan. Ang mga tanong nito, mga sagot,
at mga gawaing sauluhin ay makakatulong
sa iyo upang .

• madaling pag-aralan sa tahanan.
• espirituwal na lumago habang nag-

aaral.
• maglingkod nang handa at mabisa sa

Panginoon.


