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Lifestyle Evangelism © 

Conrad Jun Tolosa 

 

Homework 

Part 1 Ang Gospel at ang Evangelist 

 

Instruction:  
1. Isulat ang titik ng tamang sagot. 

Halimbawa: 
Part 1 Tamang Pananaw 

1. b 
2. c 
3. a  
4. c 
5. a 

and so on 
2. Ang sagot sa multiple choice at essay ay i-submit sa iyong pastor. 
 
 
I. Multiple choice 

1. Ano ang ibig sabihin ng mga original Greek words na angkop sa pag-aaral ng salitang gospel? 
a. Mabuting balita at ang pagbabahagi nito 
b. Balita sa ginagawang pagbabago ng Diyos sa mundo 
c. Balita tungkol sa mabubuting gawa ng mga disciples ni Cristo 

 
2. Ang paggamit sa salitang Gospel ay tumutukoy sa _____________. 

a. kaligtasan na iniaalay ni Cristo 
b. pagbabahagi ng kaligtasang alay ni Cristo sa sangkatauhang naliligaw ng landas 
c. pagpaparating ng mabuting balita ng kaligtasan 
d. all of the above 

 
3. Dahilan sa Kanyang ginawang sakripisyo ni Cristo sa Kalbaryo, naging posible ang 

a. Maging successful sa buhay 
b. Maging mabuting tao 
c. Magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan 

 
4. Ang gospel ay tungkol sa ______________ 

a. Pagkakaroon ng daan tungo sa prosperity 
b. Pagkakaroon ng daan tungo sa kaharian ng Diyos 
c. Pagkakaroon ng daan tungo sa kalayaan ng mga bilanggo 

 
5. Sino ang evangelist? 

a. Mga naniniwala sa Diyos na mahilig makipagtalo sa ibang relihiyon at sinasabing ang 
kanilang paniniwala ang tamang daan. 

b. Mga mananampalatayang naghahatid o taga-deliver ng mabuting balita o gospel. 
c. Mga umaakyat sa bus at nanghihingi ng donation habang nagrerecite ng Bible verse. 

 

6. Ano ang mga sangkap ng gospel? 

a. Mabuting balita ng kaligtasan na nagmula sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na si 

Jesus na nag-alay ng Kanyang buhay para sa makasalanang tao at ang paghamon ng 

pagtanggap sa mensahe para sa ikaliligtas ng makasalanang tao.  
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b. Mabuting balita ng kaligtasan na kung paano nagbago ang ating buhay. Pagpapakita ng 

pagkakaiba ng buhay natin noon at buhay nating ngayon. 

c. Mabuting balita ng kaligatasan ng lahat ng tao, na walang sinuman ang mapapa-hamak 

bagkos ang lahat ng tao magtiwala man o hindi kay Cristo ay maliligtas. 

 

7. Ilang beses mababasa sa New Testament ang salitang evangelist?  

a. Limang beses 

b. Tatlong beses 

c. Apat na beses 

 

8. Sino ang tinaguriang evangelist sa Acts 21:8?  

a. Si Pablo 

b. Si Lucas 

c. Si Philip 

 

9. Ano ang isinasaad ng Ephesians 4:11 patungkol sa mga evangelist?  

a. Ang mga evangelist ay mga taong kaloob ng Diyos sa iglesia 

b. Ang mga evangelist ay mga taong kaloob ng Diyos sa buong daigdig 

c. Ang mga evangelist ay mga taong kaloob ng Diyos sa mga mananampalataya lamang 

 

10. Sinabi ni Paul kay Timothy na, _______________. 

a. “Continue to do good works.” 

b. “Do the work of an evangelist.” 

c. None of the above 

 

11. Ang mga sumusunod ay mga katangian ng isang evangelist maliban sa _________. 

a. Marunong sa salita ng Diyos.  

b. Magaling mag-communicate o magpaliwanag ng sarili. 

c. Hindi tumatanggap ng rejection. 

d. Hindi kailangang utusan na isagawa ang pagbabahagi ng mabuting balita. 

 

12. Bakit dapat ang isang evangelist ay magaling makipag-communicate?  

a. Upang wala siyang masayang na oras 

b. Upang siya ay hindi palgoy-ligoy at paikot-ikot sa pagpapaliwanag 

c. Upang siya ay makapag-kuwento pa ng ibang bagay 

 

13. Ang mga evangelists ay mga disciples na sapagkat __________________. 

a. Sila ay palaging nag-aaral ng salita ng Diyos. 

b. Sila ay laging dumaraan sa pagsasanay. 

c. Isinasapamuhay niya paminsan-minsan ang gospel. 

d. a & b 

e. a, b & c 

 

14.  Ang mission field ng lifestyle evangelist ay __________________. 

a. Nasa ibang bansa 

b. Kung nasaan ang kanyang hanap-buhay 
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c. Sa loob ng church 

15. Ang isang evangelist ay gagamitin bilang ____________ sa paghahatid ng mabuting balita.  

a. Salt and light 

b. Witness and Ambassador 

c. Both a and b 

 

 

II. Short Essay (250 words or more) 

Gumawa ng 3-minute testimony gamit ang pattern na iyong natutuhan. 
 

Note:  
1. Ang essay ay maaaring isulat sa English, Tagalog or Taglish. 
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