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Pagkatapos mong pag-aralan ang bawat arahn, sagutin
ang mga tanong dito. Ang mga sagot ay ilagay doon sa
lyong PAPEL NG MGA SAGOT para sa naaangkop na
aralm: Sagutm ang mga tanong sa Araling l - 4 sa
Papel ng mga Sagot l, at ang mga tanong sa Aralmg 5 -
8 Sa Papel ng mga Sagot 2.

r Sundin ang mga tagubilin sa Papel ng Mga Sagot para sa
bawat tanong. Pag-aralan ang mga halimbawang ibuugay
doon na nagpapakita sa iyo kung paano iitiman ang mga
bilog ng-sagot na pinili mo.

, Agad ibalik ang bawat Papel ng Mga Sagot sa lyong guro
ditosa JCJ Huwag mo nang ibalik ang maliit na aklat na
ito ng mga tanong

MjJA HINIHILING SA ARALING 1-4
m1gay ang sagot sa Papel ng Mga Sagot 1.

Para sa tahat ng mga tanong, tiyaking magkatulad ang
~ b long ng- tanong-dito at ng sagot mo na nasa iyong Papel

n'gMga Sagot 1
"

.A IN l

Katapat Alg tamang bilang sa iyong Papel ng Mga Sagot,
itiman ang- bilog (a) kapag ang pangungusap ay tama, o
ang (b) kapag' ang Eangungusap ay mall.

Turrugil ang DIOS na ibigm ang tao pagkatapos na
" ang'tao ar-magkasala.

2 Ibinahagi pa nn ni Pablo SI Cnsto bagaman ItO ay
nangangahulugan ng pagdurusa.
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Katapat na tamang bilang sa iyong Papel ng Mga Sagot,
rtiman ang bilog ng panrala (mga salita) na siyang
tamang kabuuan o siyang tamang sagot:

3 Ang tanging layunin ni Jesus sa Kanyang gawain ay
ang
a) tumulong sa mga taong nangangailangan sa

Kanya nang higit.
b) gawin ang gawain at kalooban ng Dios Ama.

4 Ang utos ni Jesus na humayo sa lahat ng tao sa lahat
ng dako upang dalhin ang mabuting balita ng ebang-
helio ay para sa
a) Kanyang mga alagad lamang.
b) mga mangangaral at misyonero.
k) lahat ng mga mananampalatayang nagmamahal

sa Kanya.

5 Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin Niyang,
"ISinusugo ko sila sa sanlibutan, kagaya ng pagka-
sugo Mo sa akin sa sanlibutan"?
a) Isinusugo Niya tayo sa sanlibutan na may gayon

ding misyon kagaya ng sa Kanya: upang pala-
yain ang mga tao.

b) Isinusugo Niya tayo sa sanlibutan upang mag-
hari at maging hukom sa mga masasama.

ARALIN 2

Itiman ang bilog ng (a) kapag ang pangungusap ay tama,
o ang (b) kapag ang pangungusap ay mali.

6 Ang kapangyarihan sa pagsaksi ay nagmumula sa
Espintu Santo



4 Ebanghehsmo Personal

Itirnan ang bilog ng parirala na siyang tamang kabuuan o
sagot.

7 Sinabi sa atin ni Jesus na maging saksi Niya
a) tanging sa ating bansa lamang.
b) sa mga taong gusto natin.
k) sa lahat dito sa sanlibutan.

g Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad na maghintay
hanggang sa sila'y maging handa sa pagsaksi para sa
Kanya sapagkat kailangan nila ang
a) magsaulo ng Kasulatan
b) higit na pagkakilala sa Kanya.
k) magbantay sa iba.

9 Ang mga kasangkapang ibinigay sa atin ni Jesus
upang labanan ang diablo at ibahagi ang mabuting
balita ay
a) ang ating kalakasan at kapangyarihan.
b) ang Kanyang pangalan at ang Salita ng Dios.

ARALIN 3

ltirnan ang bilog (a) kapag ang pangungusap ay tama, o
ang (b) kapag ang pangungusap ay mali.

10 Tanging ang ilang Cristiano lamang ang may bahagi
sa pagtatayo ng iglesia ni Cristo.

11 Bago bumalik si Cristo, ang mabuting balita ay iba-
bahagi sa lahat ng dako.

Itirnan ang bilog ng parirala na siyang tamang kabuuan o
sagot.

12 Kapag ating sinabi na ang Cristiano ay katulad ng
asin na nagbibigay lasa, ang ating ibig sabihin, ang
mga Cristiano ay
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a) humahadlang sa masama.
b) tumutulong sa iba na masumpungan ang kahu-

lugan ng buhay kay Cristo.
k) hindi tumatawag ng pansin sa kanilang sarili.

13 Ang ibig sabihin ng pagtatalaga ay
a) pagsuko ng lyong buong sarili sa Isang bagay.
b) mangako na ikaw ay magsisikap gumawa ng

isang bagay.
k) maging abala.

14 Ang ating pakikilahok sa ebanghelismo personal ay
nangangahulugan na ang bawat isa sa atin ay may
pananagutan na

a) ipagsabi sa atmg mga kababayan ang tungkol
kay Cristo at hayaang gawin din ito ng iba.

b) una muna ay ipagsabi ang mabuting balita sa
ating mga kababayan at pagkatapos ay ibahagi
rin naman Ito sa ibang tao.

ARALIN 4

Itunan ang bilog (a) kapag ang pangungusap ay tama, o
ang (b) kapag ang pangungusap ay mall.

15 Ibínahagi ni Pablo ang rnabutmg balita ka1ut na
siya'y nasa loob ng bilangguan.

16 Kapag nakilala na ng mga tao SICnsto, gusto pa nn
rulang panatihlun ang kanilang dating pamumuhay.

Itiman ang bilog ng panrala na siyang tamang kabuuan o
sagot:
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17. Ang isang tao ay makikinig sa iyo sa iyong pagsaksi
kay Cristo kapag
a) ang ibinigay mo sa kanya ay bagong pilosopia.
b) sinabi mo sa kanya na ang kanyang paniniwala

ay mali.
k) iyong ipinakita sa kanya na SI Cristo ang tanging

daan

18 Almg pangungusap ang naglalarawan ng paraan ni
Jesus sa pagbabahagi sa iba?
a) Siya'y pumaroon sa lahat ng dako at ibinabaha-

gi ang mabuting balita sa mga nangangailangan
sa Kanya.

b) Hinintay niya ang mga taong lumapit sa Kanya.

19 Ano ang ating pangunahing dahilan sa pagbabahagi
kay Cristo sa ibang hindi pa nakakakilala sa Kanya?
a) Upang ang Dios ay malugod sa atin.
b) Upang ang kanilang buhay ay mabago.

Mga Tanong na Pangkalahatan sa Iyong Pag-aaral ng
mga Araling 1-4:

20 Binasa mo ba ang lahat ng araling 1-4? Kung ang
iyong sagot ay oo, itiman ang bilog (a) ng bilang
20 sa iyong Papel ng Mga Sagot.

21 Tinapos mo ba ang lahat ng hinihiling sa bahaging
Gawin Mo Ito sa una hanggang ikalawang aralin?
Kung ang sagot mo ay oo, itim an ang bilog (a) ng
bilang 21 sa iyong Papel ng Mga Sagot.

22 Ang mga sagot mo sa bahaging Gawin Mo Ito sa
mga Araling l at 2 ay inihambing mo ba sa mga
sagot na nasa hulihan ng bawat aralin? Kung ang



CHRISTIAN LIFE PROGRAM
TALAAN NG MAG-AARAL
PAPEL NG MGA SAGOT 1

Mga Araling 1-4

Pamagat ng Kurso .
(llimbag sa malalaking titik)

Mangyari lamang na sulatan ang mga puwang sa ibaba:

Ang lyong Pangalan (Ilimbag) .

Ang lyong ICI Student Number .
(Huwag sasagutin kung wala ka pang numero buhat sa ICI.)

Ang lyong Address o Tirahan .

Gulang Lalaki. Babae

Hanapbuhay

Ilan kayo sa inyong pamilya?

Ilang taon kang nag-aral sa paaralan?

Kung ikaw ay kaanib ng Isang Iglesia, ano ang pangalan ng iyong
iglesia?

Ano ang iyong pananagutan sa myong Iglesia?

Paano mo pmag-aralan ang kursong ItO? Mag-isa? .
Kasama ng Pangkat o Grupo? . . Anu-anong
mga kurso ng ICI ang lyong napag-aralan na? .

Ngayon ay tunghayan ang kabilang pahina
-------- ~- ~ ., ..



HALIMBAWANG TANONG

Ang isilang-na-muli ay nangangahulugan ng
a) pagiging bata sa gulang.
b) pagtanggap kay Jesus bilang Tagapagligtas.

Ang tamang sagot ay b) pagtanggap kay Jesus bilang
Tagapagligtas. Sa iyong Papel ng Mga Sagot, iyong
iitiman ang bilog (b) kagaya nito:

I@. ®
Ngayon, sagutin ang mga tanong sa Talaan ng Mag-aaral
kagaya ng aming ipmakitang haltmbawa. piliin ang iyong
sagot at pagkatapos ay mman ang bilog (a), (b), o (k)
ayon sa iyong pagpili.

Mga Sagot. Itiman ang tamang bilog.

ARALIN l
1@@®
2@@®
3@@®
4@@®
5@@®

ARALIN 4
15 @@®
16 @@®
17 @ @I®
18 @@@
19 @@®

For JCJ Office Use Only

D

ARALIN 3
10 @@®
II ®@®
12 ®@®
13 ®@®
14 ®@®

MGA TANONG NA PANGKALAHATAN
20 ®@®
21 ®@®
22 ®@®
23 ®@®
24 @@®

ARALIN 2
6®@®
7®@®
8@@®
9®@®

SC
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Huwag sasagutm ang bahagmg ito hanggang matapos
mong sagutin ang lahat ng tanong sa mga aralin at handa
mo nang ibalik ang iyong Talaan ng Mag-aaral/Papel ng
Mga Sagot l.
Matutulungan mo kaming paunlarin ang kursong ito sa
pamamagitan ng iyong matapat na sagot sa mga sumu-
sunod na tanong. Bilugan ang titik na naghahayag ng
lyong damdamin.

Ang mga bagay na tinukoy sa aralmg Ito ay
a) lubos na kawih-wili
b) kawili-wili
k) bahagyang kawih-wilí.
d) hindi kawili-wili.
e) nakakawalang-gana.

2 Ako'y natuto
a) ng maraming-marami.
b) ng ilan.
k) hmdi masyado.
d) ng hindi bago.

3 Ang aking natutunan ay
a) napakahalaga.
b) mahalaga.
k) hmdi mahalaga.
d) pag-aaksaya ng panahon

4 Ang mga araling Ito ay
a) napakahirap
b) mahirap,
k) madali
d) napakadali.

5 Sa pangkalahatan, ang mga araling Ito ay
a) napakahusay
b) mahusay
k) kamaman
d) mahma.



6 Mangyari lamang na isulat ang isang tiyak na puna
(komentario) tungkol sa mga aralin:

....................................

Isulat dito ang anumang tanong kaugnay ng aralin na
nais mong sagutin ng lyong guro.

Ngayon ay muli mong tunghayan ang lyong Talaan ng
Mag-aaral/Papel Ng Mga Sagot l upang matiyak na nasa-
got mo na ang lahat ng mga tanong Pagkatapos ay ibalik
ito sa tanggapan ng JCJ na nasa inyong pook. Ang
address ay iyong makikita sa huling pahina nitong Talaan
ng Mag-aaral. Kung walang malapit na tanggapan ng JCJ
sa inyong pook, Ibalik ang iyong Papel ng Mga Sagot sa
address na nakalimbag dito.

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
Chnstian Life Program

p O BOX 1084 MANILA, PHILIPPINES 2800



C1IRISTIAN LI FE PROCRAM
TALAAN NG MAG-AARAL
PAPEL NG MGA SAGOT 2

Mga Ar,lling 5-8

Pamagat ng Kurso .
(Dimbag sa malalaking titik)

Mangyari lamang na sulatan ang mga puwang sa ibaba:

Ang Iyong Pangalan (Ilimbag) ................•...

Ang Iyong JCJ Student Number .
(Huwag sasagutin kung wala ka pang numero buhat sa JCI.)

Ang Iyong Address o Tirahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MGA KAHILINGAN PARA SA IMPORMASYON

Ang tanggapan ng JCJ sa inyong pook ay malulugod na
magpadala sa iyo ng mga impormasyon tungkol sa iba
pang kurso at sa katumbas na halaga ng bawat aralin.
Maaari mong gamitin ang 'mga puwang sa ibaba para
humiling ng mga nais mong impormasyon.

Ngayon ay tunghayan ang kabilang pahina at sagutin ang
lahat ng tanong.



HALIMBAWANG TANONG
l Ang isilang-na-muli ay nangangahulugan ng

a) pagiging bata sa gulang.
b) pagtanggap kay Jesus bilang Tagapagligtas.

Ang tamang sagot ay b) pagtanggap kay Jesus bilang
Tagapagligtas. Sa iyong Papel ng Mga Sagot, iyong
iitiman ang bilog (b) kagaya nito:

1@. ®
Ngayon, sagutin ang mga tanong sa Talaan ng Mag-aaral
kagaya ng aming ipinakitang halimbawa. piliin ang iyong
sagot pagkatapos ay itiman ang bilog (a), (b), o (k) ayon
sa iyong pagpili.

Mga Sagot: Itiman ang tamang bilog.
ARALIN 5 ARALIN 6

1 @@® 6 @@®
2@@® 7@@®
3@@® 8@@<t>
4@@® 9@@@
5 @ @® 10 @@®

ARALIN8

16 @ @(k)
17 @@®
18 @@®
19 @ @lV

For ICI OffIce Use On/y

D ..

ARALIN 7

11 @@®
12 @@®
13 @@®
14 @@®
15 @@®

MGA TANONG NA PANGKALAHATAN
20 @@®
21 @@®
22 @@®
23 @@®
24 @ @ <k>

sc
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Huwag sasagutin ang bahaging ito hanggang matapos
mong sagutin ang lahat ng tanong sa mga aralin at handa
mo nang ibalik ang iyong Talaan ng Mag-aaraljPapel ng
Mga Sagot 2.

Matutulungan mo kaming paunlarin ang kursong ito sa
pamamagitan ng iyong matapat na sagot sa mga sumusu-
nod na tanong. Bilugan ang titik na naghahayag ng iyong
damdamin.
1 Ang mga bagay na tinukoy sa araling ito ay

a) lubos na kawili-wili
b) kawili-wili.
k) bahagyang kawili-wili.
d) hindi kawili-wili.
e) nakakawalang-gana.

2 Ako'y natuto
a) ng maraming-marami.
b) ng ilan.
k) hindi masyado.
d) ng hindi bago.

3 Ang aking natutunan ay
a) napakahalaga.
b) mahalaga.
k) hindi mahalaga.
d) pag-aaksaya ng panahon.

4 Ang mga araling ito ay
a) napakahirap.
b) mahirap.
k) madali.
d) napakadali.

5 Sa pangkalahatan, ang mga arahng ito ay
a) napakahusay.
b) mahusay.
k) kainaman.
d) mahina.



6 Gusto mo pa bang kumuha ng ibang kurso na katulad
nito?
a) Tiyak na OO.
b) Maaaring OO.
k) Maaaring hindi.
d) Tiyak na hindi.

7 Mangyari lamang na isulat ang isang tiyak na puna
(komentario) tungkol sa mga aralin .

MALIGAYANG BATI!
Tapos mo na ang kursong ito. Ikinagagalak naming

nakasama ka bilang aming rnag-aaral at umaasa kami na
ikaw ay mag-aaral pa ng ibang kurso ng Iel. Itong talaan
ng mag-aaral na nilagyan mo ng iyong mga sagot, pada-
dalhan ka namin ng isang magandang katibayan o pala-
tandaan na natapos mo ang araling ito para sa iyong mag-
kakasunod na pag-aaral.

Mangyari lamang na isulat sa malalaking titik ang
iyong pangalan para sa iyong katibayan/sertipiko ng
pagtatapos:

Pangalan .

Kung ibig mong magkaroon ng mga magagamit O
na babasahin para sa ebanghelismo upang ibigay
sa iyong mga kaibigan, mangyaring lagyan ng J
ang kahon.

Maaaring makatulong ka sa ibang tao na tumanggap din
ng kurso ng ICI katulad nito sapamamagitan ng iyong
pagpapadala ng donasyon kalakip ng iyong sulat sa
Direktor ng ICl Pagpalainka ng Dios.

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
Christian Life Program

P.O. BOX 1084 MANILA, PHILIPPINES 2800
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sagot mo ay oo, itiman ang bilog (a) ng bilang 22 sa
iyong Papel ng Mga Sagot.

23 Tinapos mo ba ang lahat ng hinihiling sa baha-
ging Gawin Mo Ito sa mga Araling 3 at 47 KW1gang
sagot mo ay oo, itim an ang bilog (a) ng bilang 23
sa iyong Papel ng Mga Sagot.

24 Ang mga sagot mo sa bahaging GaWÍn Mo Ito sa mga
Araling 3 at 4 ay inihambing mo ba sa mga sagot na
nasa hulihan ng bawat aralin? KW1gang sagot mo ay
oo, itiman ang bilog (a) ng bilang 24 sa iyong Papel
ng Mga Sagot.

Katapusan ng mga kahilingan para sa mga Aralin 1-4.
Mangyari lamang na tumigil dito at ibalik sa tanggapan
ng ICI ang iyong Talaan ng Mag-aaral: Papel ng Mga
Sagot 1. Pagkatapos, ipagpatuloy ang iyong pag-aaral sa
iyong Aklat-Aralin, sa Aralin 5.

MGA HINIHILING SA ARALING 5-8
flagay ang sagot sa iyong Papel ng Mga Sagot 2.

ARALIN 5

Katapat ng tamang bilang sa iyong Papel ng Mga Sagot,
itiman ang bilog (a) kapag ang pangungusap ay tama o
ang (b) kapag ang pangungusap ay mali.

Ang bahagi ng Dios sa ebanghelismo ay magsabog ng
binhi

2 Ang bahagi ng Espintu Santo sa ebanghelismo ay
manumbat dalul sa kasalanan.

Katapat ng tamang bilang sa iyong Papel ng Mga Sagot,
itiman ang bilog ng parirala na siyang tamang kabuuan o
sagot:
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3 Sino ang hinirang ng Dios upang sabihin sa sanlibu-
tan ang tungkol kay Jesus?
a) Mga mangangaral
b) Mga anghel
k) Tayong lahat na umiibig sa Kanya.

4 Bakit kailangan natin ang magkaroon ng espiritual na
pangitain?
a) Upang ating makita ang kasamaan ng sanlibutan.
b) Upang ating makita ang mga nawawalang lalaki

at babae kagaya ng pagkaka}ata sa kanila ng
DIos.

5 Ano ang pmakamahalagang kasangkapan natin sa
ebanghelismo personal?
a) Pagsasanay
b) Iglesia
k) Ang Biblia

ARALIN 6

Itiman ang bilog (a) kapag ang pangungusap ay tama, o
ang (b) kapag ang pangungusap ay mali

6 Kapag ang Isang tao ay nakatalaga sa relihiyon ng
kanyang pamilya, ang Cristiano ay hindi na dapat
pang sumaksi sa kanya.

7 Ang isang Cristiano ay maaaring makapagbahagi ng
mabuting balita sa mga taong mas matanda o mas
mataas ang kalagayan kaysa sa karuJa.

Itiman ang bilog ng panrala na siyang tamang kabuuan o
sagot.

8 Hindi nmanais ng DJOsna baguhm ang
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a) puso ng tao.
b) pagkakakilanlan (identities) sa tao.

9 Gusto ng Dios na baguhin ang
a) kaugalian ng tao.
b) puso ng tao.

10 Nang ibahagi fil Felipe ang mabuting balita sa Apo-
kano sa desyerto, aling hadlang ang kanyang nilag-
pasan?
a) Wika
b) Reliluyon
k) Pagkakaktlanlan (Identity)

ARALIN 7

Itiman ang bilog (a) kapag ang pangungusap ay tama, o
ang (b) kapag ang pangungusap ay mali.

11 Upang mahikayat ang tao kay Cristo kailangang
magsalita tayo ng ayon sa kanilang nalalaman.

12 Hindi na kailangan ang anumang paraan ng paglapit
sa tao sa ating pagbabahagi ng mabuting balita.

Itiman ang bilog ng parirala na siyang tamang kabuuan
o sagot:

13 Ang ibig sabihin ng paglapit sa ebanghelismo per-
sonal ay
a) ang paraan na ating ginagamit sa paghikayat sa

tao kay Cristo.
b) ang oras ng pakikisama natin sa ibang mga Cris-

tiano.

14 Smabi ng mga alipin ni Naaman na kanyang sundin
ang propeta dahilan sa
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a) sila'y natatakot sa kanya.
b) sila'y nagmamalasakit sa kanya.

15 Ipinakita ni Jesus ang Kanyang damdamin sa mga
tao sa pamamagitan ng
a) pagtagpo sa kanilang mga pangangailangan.
b) paghatol sa kanila.

ARALIN 8

Itiman ang bilog (a) kapag ang pangungusap ay tama, o
ang (b) kapag ang pangungusap ay mali.

16 Ang isang ebanghe1ista ay gumagawa upang tumang-
gap ng gantimpala.

Itiman ang bilog ng parirala na siyang tamang kabuuan o
sagot:

17 Kapag ibinahagi ng mga Cristiano ang mabuting bali-
ta, sila'y nakatitiyak na
a) ang lahat ay sasampalataya
b) ang presensya ng Dios ay sasama sa kanila.
k) hindi sila magkakaroon ng anumang kahirapan.

18 Kabilang sa mga kasalukuyang gantimpala sa mga
Cristianong manggaga ay ang
a) isang korona ng kaluwalhatian.
b) paghaharing kasama ni Cristo.
k) personal na kasiyahan.

19 Kabilang sa panghinaharap na gantimpalang magpa-
walang-hanggan para sa mga manggagawang Cristia-
no ay ang
a) paghaharing kasama ni Cristo.
b) kayamanan ng sanlibutan.
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Mga Tanong na Pangkalahatan sa Iyong Pag-aaral ng Mga
Araling 5-8.

20 Binasa mo ba ang lahat araling 5-8? Kung ang iyong
sagot ay OO, itiman ang bilog (a) ng bilang 20 sa
iyong Papel ng Mga Sagot.

21 Tinapos mo ba ang lahat ng hinihiling sa bahaging
Gawin Mo Ito sa ika-5 hanggang ika-6 na aralin?
Kung ang sagot mo ay oo, itiman ang (a) ng bilang
21 sa iyong Papel ng Mga Sagot.

22 Ang mga sagot mo sa bahaging Gawin Mo Ito sa mga.
Araling 5-6 ay inihambing mo ba sa mga sagot na' <

nasa hulihan ng bawat aralin? Kung ang sagot mo ay,
oo, rtiman ang bilog (a) ng bilang 22 sa iyong Papel"-
ng Mga Sagot.

23 Tinapos mo ba ang lahat ng hinihiling sa bahaging
Gawin Mo Ito sa mga Araling 7 at 8? Kung ang sagot r

mo ay oo, itiman ang bilog (a) ng bilang 23 sa iyong .~
Papel ng Mga Sagot.

24 Ang mga sagot mo sa bahaging Gawin Mo Ito sa mga
Araling 7 at 8 ay inihambing mo ba sa mga sagot na
nasa hulihan ng bawat aralin? Kung ang sagot mo ay
oo, itiman ang bilog (a) ng bilang 24 sa iyong Papel
ng Mga Sagot.

• l

Katapusan ng mga Kahilingan para sa mga Aralin 5-8. r
Mangyari lamang na ibalik ang iyong Talaan ng Mag-
aaral/Papel ng mga Sagot 2. Ito ang kabuuan ng iyong~'
pag-aaral ng Ebanghelismo Personql. ~flmu/at sa iyong
guro dito sa ICI para sa susunod na kurso na pag-aaralqn .:
mo. -, .' - 1



Address ng Iel
sa inyong pook

[CJ
Christian life Program

Kung walang tanggapan ng ICI sa inyong pook,
ibalik ang iyong MGA PAPEL NG MGA SAGOT
sa address na ito:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE

P.O. Box 1084
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