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Homework 

Part Three: Tatlong Kaaway 

 

Instruction:  
1. Isulat ang titik ng tamang sagot. 

Halimbawa: 
Part 1 Tamang Pananaw 

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

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

1. Ano ang madalas na sagot sa tanong na kung sino ang kaaway ng Cristiano? 

a. I, me and myself 

b. Sinful nature, ang mundo at si Satan 

c. Si satan  

2. Nananahan sa puso ng tao ang kanyang 

a. desires, intellect, emotion at will. 

b. intellect, emotion at will. 

c. desires, emotion at will. 

3. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Inilagay ng Diyos sa puso ng tao ang eternity kaya malalaman niya kung ano ang gingawa ng 

Diyos mula sa simula hanggang sa wakas. 

b. Ang gawa ng kautusan ay nakasulat na sa puso ng tao na nagsisilbing consensya na nag-

aakusa sa kanya kapag siya’y nagkakasala. 

c. None of the above 

4. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Lahat ng tao ay ipinanganak na makasalanan, patay sa Espiritu at kapos sa kaluwalhatian ng 

Diyos. 

b. Ang mga makasalanang tao na nagtiwala sa salita ng Diyos ay hindi na kapos sa 

kaluwalhatian ng Diyos. 

c. None of the above 

5. Ang bakbakan sa loob ng puso ng tao ay tungkol sa 

a. Truth versus lies 

b. Good versus evil 

c. Right versus wrong 

d. Strongest desire na isasakatuparan ng kanyang kalooban 

e. All of the above 

6. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang desire to worship God ay napalitan ng worship of self. 

b. Ang magbunga at magparami ay napalitan ng abortion. 

c. Ang lupigin ang lupa ay napalitan ng pag-aari ng mas malawak na lupain. 
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d. Ang pamamahala ng mga isda, ibon at mga hayop ay napalitan ng kapangyarihang 

mapagharian ang mundo. 

e. None of the above 

7.  Ang tawag sa mga tao na nagsasabing walang Diyos ay 

a. Hangal 

b. Marunong 

c. Matalino 

8. Sa Genesis 6, si _________________ lang ang binanggit na matuwid na tao. 

a. David 

b. Solomon 

c. Noah 

9. Sino ang itinuturing na mga disipulo ni Cristo sa John 8:31-32? 

a. Ang mga tao na sumusunod sa Kaniya 

b. Ang mga tao na pinanghahawakan ang Kanyang salita  

c. All of the above 

10. Dahil sa laki ng pag-ibig sa atin ng Diyos na mayaman sa habag, 

a. Tayo ay Kanyang binuhay kay Cristo maski tayo ay patay pa sa kasalanan 

b. Tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng biyaya. 

c. All of the above 

11. Ano ang strongest desire sa puso ng tao na kanyang isasakatuparan?  

a. Kung ano ang pinaniniwalaan niyang mabuti at tama  

b. Kung ano sa palagay niya ang makapagbibigay sa kanya ng kasiyahan 

c. All of the above 

12. Ang mga tupa ay isinugo ni Cristo sa 

a.  Probinsya  

b. Entertainment places  

c. Mundo 

13. Bagamat inilipat na sa kaharian ni Cristo ang mga mananampalataya, sila ay isinugo pa rin sa 

mundo upang 

a. Magpakasaya kasama ang mga kaibigan 

b. Hanapin ang mga nawawalang tupa ni Cristo 

c. Patuloy na mag-attend sa church 

14. Upang maikubli ni Satan ang mga kasuklam-suklam na nagaganap sa mundo, 

a. Pinupuno niya ang oras at interes ng tao sa mga entertainment 

b. Pinagliliwanag niya ang mga success and fame stories ng ibang tao 

c. Hinihikayat niya ang tao na magkamal pa ng maraming pera 

d. All of the above 

15. Sa spiritual warfare, alalahanin natin na 

a. Ang Diyos ang nasa unahan ng ating pakikipaglaban 

b. Kayang-kaya nating talunin anuman ang makaharap natin 

c. Kailangan natin ng sariling sikap upang magwagi sa ating kalaban. 

16. Nagkaroon ng paghihimagsik sa langit sapagkat ninais ni Michael na sumanib kay Lucifer at ang 

kanyang mga kampon. 

a. True 

b. False 
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17. Sa pakikibakang espiritual, mahalagang 

a. Makilala natin ang ating sarili 

b. Makabisado natin ang mundo na teritorio ni Satanas 

c. Malaman natin ang sistemang nagpapagalaw sa mundo 

d. Makilala ang kapangyarihan na nagpapagalaw sa mundo 

e. All of the above 

18. Si Satan ay kinilala sa pangalang _______________________ na ang ibig sabihin ay ating kaaway. 

a. deceiver 

b. Lucifer 

c. Adversary 

19. Si Satan ay kilala rin sa pangalang ____________________ sapagkat siya ay magaling magplano kung 

paano aatakihin ang mananampalataya. 

a. Skimmer 

b. Schemer  

c. All of the above 

20. Sa James 4:7, si satan ay tinawag na _________________ na dapat nating palagan upang tayo ay 

layuan. 

a. Evil 

b. Devil 

c. All of the above 

21. Si satan ay kinilala ring _____________________ sapagkat natural sa kanyang pananalita ang 

kasinungalingan. 

a. Father of lies 

b. Father of lice 

c. Father of likes 

22. Si satan ay tinawag din na ___________________ nang subukan niyang pasunurin ang Panginoong 

Jesus na nasa ilang matapos ang 40 days and 40 nights of fasting. 

a. Tempter 

b. Temper 

c. All of the above 

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

a. Nagtagumpay si Satanas nang tuksuhin niya si Eba sa Hardin ng Eden. 

b. Nakakaya ni Satanas na ipagawa kanino man na suwayin ang kalooban ng Diyos. 

c. Ang kasalanan ay nagmumula sa puso ng nagkakasala. 

24. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. God is good and Satan is evil. 

b. Sa ating pananalangin, hinihiling natin sa Diyos na itawid tayo sa panunukso ng diablo. 

c. Ang mga anti-Cristo ay nakasusunod pa rin sa kalooban ng Diyos. 

25. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang layunin ni Satan ay ang total control sa universe. 

b. Dahil sa kapangyarihan ng kasalanan, kayang paikutin ni Satanas ang isipan ng 

makasalanang tao. 

c. Ang mga bagay na espiritual ay maaaring maunawaan ng lahat ng tao. 

 

II. Short Essay (250 words – 20 points) 

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