ANG SALITA NG DIYOS
MGA PAGSUSULIT
Pangalan______________________________________________
Tirahan _______________________________________________
Lunsod _________________ Bayan __________ Zip Code ______
Probinsya _____________________________________________

Grado __________

------------------------------ TupiinSa GuhitNa Ito ------------------------------

Selyo

Mahal na Mag-aaral,
Isang kaligayahan ang ihandog sa iyo ang kursong ito ng Salita ng Diyos.
Ang aklat mo sa pag-aaral ay ang Ebanghelyo ayon kay Juan. Isinasalaysay
nito ang buhay ng ating Panginoon na si Jesu-Cristo. Umaasa kami na ang
kurso ay magbibigay ng kasiyahan sa iyo at makakatulong sa iyong buhay.
Ang kurso ay may bahagi ng mga pagsusulit sa gitna ng aklat na ito. Sa
pahina 2 ng mga pagsusulit ay matatagpuan mo ang mga detalyadong panuto
para sa pag-aaral ng kursong ito.
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Pagsusulit 1

NANG DUMATING ANG DIYOS SA
SANLIBUTAN
Sampu ang mga pangungusap sa pagsusulit na ito. Ang ilan sa mga ito ay
nagsasaad ng mali. Pagkatapos mong basahin ang Juan, kapitulo 1, bersikulo
1-18, at ang aralin, basahin mo ang pangungusap. Kung ang pangungusap ay
umaayon sa Ebanghelyo ni Juan. at sa aralin, ilagay ang Tama o T sa puwang
na kasunod. Kung ang pangungusap ay hindi tama, ilagay ang Mali o M sa
puwang na inilaan.
0. Si Cristo ay ang Anak ng Diyos
Dapat alam mo na ang pangungusap ay tama. Kaya ilagay mo ang
Tama o T sa puwang na inilaan.
0. Si Cristo ay ang Anak ng Diyos.
Ngayon, basahin mo ang mga 10 pangungusap na ito at ilagay mo ang T o
M pagkatapos ng bawat isa.
1. Ibinigay sa atin ni Juan ang kasaysayan ni Cristo, ang Anak ng
Diyos.
2. Ang Anak ng Diyos ay tinatawag na ang Salita at ang Liwanag.
3. Sa pasimula, ang Salita ay ginawa ng Diyos.
4. Ipinapakita sa atin ng Anak ng Diyos ang daan tungo sa Diyos.
5. Hindi si Juan na Bautista ang liwanag ngunit siya nagpatotoo sa
liwanag.
6. Kung ang ama ko ay anak ng Diyos, ako rin ay ginagawang anak ng
Diyos.
7. Nang dumating si Cristo sa sanlibutang ito, Siya ay tinanggap nang
malugod ng lahat.
8. Isang dakilang propeta si Moises, at ang biyaya at katotohanan ay
dumating sa pamamagitan niya.
9. Marami ang mga taong nakakita sa Diyos.
10. Kung ako ay sumasampalataya kay Cristo, ako ay gagawin anak
ng Diyos.
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Pagsusulit 2

ANG MGA DISIPULO NI CRISTO
1. Si Juan ay nagsabi, “Ako ang Cristo.”
2. Si Jesus ay tinawag ni Juan na, “Ang Kordero ng Diyos.”
3. Nakita ni Juan ang Espiritu ng Diyos na bumababa sa Panginoong
Jesus tulad ng isang kalapati.
4. Sina Andres, Simon Pedro, at Natanael ay ginawang mga anak ng
Diyos.
5. Narinig ni Andres kay Juan ang tungkol sa Panginoong Jesus, at
dinala niya si Pedro sa Panginoon.
6. Ang unang himala ay isang tanda sa mga disipulo na si Jesus ang
Anak ng Diyos.
7. Itinaboy ni Jesus ang mga taong gumagawa ng kalakak sa bahay ng
Diyos.
8. Nalalaman ni Jesus na ibibgay Niya ang Kaniyang buhay at muli
Niya itong kukunin.
9. Nalalaman ni Jesus kung ano ang nasa loob ng mga tao.
10. Kung tatanggapin ng isang tao si Cristo, Siya rin ay tatanggapin
ni Cristo.
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Pagsusulit 3

ISANG MABUTING LALAKI AT
ISANG MAKASALANANG BABAE
Sa panahong ito, marami tayong nababasa na sumasalungat sa Salita ng
Diyos. Sa mga araling ito, sinisikap naming ibigay ang mga katotohanan
alinsunod sa Salita ng Diyos. Gayon pa man ang ilang mga pangungusap ay
hindi tama. Sinasadya naming gawin ito. Tungkulin mong wariin kung ano ang
tama at kung ano ang mali.
1. Isang napakasamang tao si Nicodemo.
2. Nagyayari na ipinapanganak na muli ang isang tao sa sandaling
sumasampalataya siya kay Cristo at siya ay tinatanggap Niya.
3. Ang mga pinakamasamang tao lamang ang kailangang ipanganak
na muli.
4. Isinugo ng Diyos ang Kaniyang Anak upang hatulan ang sanlibutan.
5. Nais ni Juan na sumunod sa kaniya ang mga tao.
6. Ang sinumang sumasampalataya kay Cristo ay tumatanggap
ng walang-hanggang buhay.
7. Ang babaeng kinauasap ni Cristo sa balon ay isang mabuting babae.
8. Upang matamo ang tubig ng buhay, kailangan kong aminin na ako
ay isang makasalanan, at lumapit kay Cristo.
9. Tinawag ng babae ang mga iba para lumapit kay Cristo.
10. Ang ikalawang himala na ginawa ni Cristo ay ang pagpapagaling
sa anak ng isang taong maharlika.

5

Pagsusulit 4

TINUTULUNGAN NI CRISTO ANG
MGA TAO
1. Maraming kaibigan na tumutulong sa lalaking may karamdaman
nang 38 taon.
2. Tinulungan ni Cristo ang taong mahina sa pamamagitan ng
pagdadala Niya sa kaniya sa isang manggagamot.
3. Labis na nasiyahan ang mga Judio dahil sa pinagaling ni Cristo
ang lalaki sa araw ng Sabbath.
4. Ang taong nakikinig sa Salita at nananampalataya kay Cristo ay
may walang-hanggang buhay.
5. Ipinagkaloob ng Diyos sa Anak ang kapangyarihan na bumuhay
din.
6. Ang Diyos at ang Biblia ay nagpapatotoo kay Cristo.
7. Maraming tao ang susunod kay Cristo kung sila ay
papangakuan Niya ng kayamanan.
8. Natakot ang mga disipulo nang makita nilang lumalakad sa tubig si
Jesus.
9. Si Cristo ang tunay na Tinapay mula sa Langit.
10. Marami sa mga disipulo ni Jesus ang hindi tiyak na Siya nga
ang Anak ng Diyos na nabubuhay.
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Pagsusulit 5

ANG TUBIG NG BUHAY AT ANG
LIWANAG NG BUHAY
1. Nanampalataya ang mga kapatid ni Cristo mula sa simula.
2. Kung ang kalooban ng Diyos ay gagawin ng isang tao, ipapakita sa
kaniya ng Diyos ang katotohanan ng mga aral ni Cristo.
3. Kung sumasampalataya ako kay Cristo, maipapakita ko sa iba kung
sino ang tubig na nabubuhay.
4. Ang mga pinuno ay nagsabi, “Wala pang taong nagsalita nakatulad
ng taong ito.”
5. Sinabi ni Jesus na dapat mamatay ang babaeng makasalan.
6. Sinabi Niya sa kaniya na maari siyang magpatuloy sa paggawa ng
kasalanan kung nais niya.
7. Ipinapakita sa atin ng tunay na Liwanag ang tanging daan tungo sa
Diyos.
8. Kailangan ko ang kapangyarihan upang tumigil sa paggawa ng
kasalanan.
9. Ang diyablo ang ama ng lahat ng kasinungalingan.
10. Si Abraham ay nabuhay ng ilang daang taon bago si Cristo ngunit
sinabi ni Cristo na bago pa si Abraham ay siya na.
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