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Spiritual Warfare © 

Conrad Jun Tolosa 

 

Homework 

Part Two: Unawain ang Battle Ground 

 

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. Dapat nating maunawaan na mayroong naging epekto ang kasalanan sa ilang bahagi ng ating 

pagkatao. 

a. True 

b. False   

2. Bagamat si Satanas ay nakagapos na sa bilangguan, nakapagsasabog pa rin siya ng karimlan sa 

mundo. 

a. True 

b. False 

3. Ang isang epekto ng kasalanan sa tao ay ang pangingibabaw ng pansariling pagnanasa sa 

kanyang isip. 

a. True 

b. False 

4. Ang isa pang epekto ng kasalanan ay ang pagka-corrupt ng isip ng tao sapagkat ang mga 

katotohanang laman nito ay napalitan ng kasinungalingan. 

a. True 

b. False 

5. Ang emotion ng tao ay na-corrupt din dahil siya ay naging emotional. 

a. True 

b. False 

6. Ang kalayaan ng tao na magdesisyon ay naapektuhan din ng kasalanan sapagkat isasagawa niya 

ang ninanais ng kanyang puso. 

a. True 

b. False 

7. Ang pananalig o pagtitiwala ng tao mula sa pagkahulog ni Adan ay nananatiling nakatindig sa 

salita ng Diyos. 

a. True 

b. False 

8. Ang deepest corruption of the heart ay 
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a. Ang pagtitiwala ng tao mula sa pagkahulog ni Adan ay nananatiling nakatindig sa salita ng 

diablo 

b. Ang pagtitiwala ng tao mula sa pagkahulog ni Adan ay nananatiling nakatindig sa sariling 

paniniwala. 

c. All of the above 

9. Sinabi ng Panginoong Jesus na nararapat na ipanganak muli ang tao upang makita niya ang 

kaharian ng Diyos. 

a. True 

b. False 

10. Sa spiritual warfare, mayroon tayong mahalagang bagay na dapat matutuhan. 

a. Ang tagumpay natin ay nakasalalay sa ating pagsusumikap. 

b. Ang tagumpay natin ay nasa kamay ng Diyos. 

c. Ang tagumpay natin ay nakadepende sa pagiging masunurin natin. 

11. Ang battle ground ng spiritual warfare na hinaharap ng mananampalataya sa araw-araw ay ang 

kanyang  

a. emotion 

b. isipan 

c. kalooban 

12. Ang paggalaw o pagkilos ng tao ay nanggagaling sa dikta ng kanyang  

a. mga pinahahalagahan sa buhay na nagmumula naman sa kanyang mga pinaniniwalaan. 

b. mga pinaniniwalaan na nagmula sa mga pinahahalagahan sa buhay. 

c. All of the above 

13. Ang mabisang tactica ng kaaway ay ang paggamit ng mga 

a. guro na nagbabalasa ng salita ng Diyos upang palabasin ang katuruan na hindi naman 

nakabase sa katotohanan.  

b. huwad na guro o propeta na nagpapanggap na sugo ng Diyos. 

c. All of the above 

14. Inutusan tayo ni Apostol Pablo na huwag nang makiayon sa takbo ng sanlibutang ito bagkos ay 

magbago sa pamamagitan ng pagtatama ng ating isip 

a. Upang mapatunayan na tayo nga ay may kaligtasan at mga anak ng Diyos. 

b. Upang mapatunayan natin kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap at sakdal na kalooban 

ng Diyos.  

c. Upang mapatunayan na tayo nga ay hindi mapariwara at maligaw ng landas. 

15. Dapat lang na itama ang mga laman ng ating isipan na nagmula sa katuruan ng mundo sapagkat 

a. Hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos. 

b. Hindi naaayon sa salita ng Diyos ang mga katuruang ito. 

c. Hindi ito nakapagbibigay kaluguran sa Diyos. 

 

II. Short Essay (250 words – 20 points) 

Paano ka nakararanas ng spiritual na pakikibaka sa araw-araw? 
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