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Homework 

Part 2 Ang Evangelist bilang Preacher 

 

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. Ito lang ang isa-submit ninyo sa email: pbwionline@gmail.com 
 
 
I. Multiple choice 

1. Ang isang kahulugan ng salitang preach ay ang mag-announce ng good news sa public –  

a. Ang subject ay ang public 

b. Ang subject ay ang gospel 

c. None of the above 

 

2. Ang kahulugan ng salitang preach ay to proclaim the good news to the public; ang object ay ang 

public. 

a. True 

b. False 

c. Maybe 

 

3. Kung sino man ang magtitiwala sa Diyos ay mapapahiya. 

a. True 

b. False 

c. Maybe 

 

4. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang lahat nang magtitiwala kay Jesus ay tatawag sa Kanya. 

b. Hindi maririnig ang patungkol kay Jesus kung walang magbabahagi ng mabuting balita. 

c. Ang lahat nang tatawag sa pangalan ni Jesus ay maliligtas. 

d. None of the above 

 

5. Ano ang mensaheng ina-announce ng mga evangelist-preachers? 

a. Ang lahat ng tao ay mapupunta sa langit sa pamamagitan ng mabubuting gawa. 

b. Ang kaligtasan mula sa parusa ng kasalanan ay sa pamamagitan ng pag-aabuloy sa simbahan. 

c. Ang mabuting balita ng kaligtasan para sa sinumang tumatawag sa Diyos at magtitiwala sa 

salita ni Critso. 
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6. Ang sinumang makarinig ng salita ni Jesus at maniwala sa nagsugo sa Kanya ay may buhay na 

walang hanggan subalit makakaranas ng paghatol. 

a. True 

b. False 

c. Maybe 

 

7. Ang sinumang maniniwala kay Cristo ay mabubuhay at ang sinumang nabubuhay at nagtitiwala 

sa Kanya ay hindi kailanman mamamatay. 

a. True 

b. False 

c. Maybe 

 

8. Sino ang dapat nating lapitan kung tayo ay napapagal at nabibigatan na sa buhay? 

a. Pastor 

b. Gobyerno 

c. Jesus 

 

9. Ayon sa mga verses na iyong binasa (John 5:24 at John 11:25), ano ang sinabi ni Cristo tungkol sa 

makarinig ng Kanyang salita at maniwala sa Kanya? 

a. Ang mga nakarinig at nagtitiwala sa salita ng Panginoong Jesus ay maaaring magkaroon ng 

pag-asa ng buhay na walang hanggan. 

b. Ang nakarinig at nagtitiwala sa sinabi ng Panginoong Jesus ay mayroong buhay na walang 

hanggan. 

c. Ang nakarinig, nagtitiwala at gumagawa ng mabuting gawa ay mayroong buhay na walang 

hanggan. 

 

10. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang hindi tama? 

a. May kapahingahan ang sinumang magtitiwala kay Jesus. 

b. Isinugo ng Diyos Ama ang Kanyang Anak na si Jesus upang magkaroon ng kaligtasan ang 

makasalanang tao. 

c. None of the above 

  
II. Short Essay 

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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