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Homework 

Part 4 Ang Evangelist bilang Ambassador 

 

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 ambassador? 

a. Isang diplomat 

b. Isang sugo o representante ng isang may mas mataas na katungkulan sa kanya 

c. All of the above 

 

2. Saan ipinapadala ang isang ambassador? 

a. Sa isang foreign nation 

b. Sa supermarket 

c. Sa eskuwelahan 

 

3. Ang foreign mission ng isang mananampalataya ay sa tahanan niya lamang? 

a. True 

b. False 

c. Maybe 

 

4. Ano ang hindi ginagawa ng isang ambassador? 

a. Inilalahad niya ang mensahe ng nagsugo sa kanya. 

b. Naka-focus siya sa idea na kung papaano nagkakaroon ng peace between a holy God at sinful 

man. 

c. Naglalahad siya ng kanyang mga sariling kuro-kuro at paniniwala. 

 

5. Ano ang functions ng office ng evangelist bilang ambassador? 

a. Ang pagbabahagi ng ministry of reconciliation between God and man gamit ang ebanghelyo 

ng Diyos. 

b. Ang pagbubunyag kung paanong ang kasalanan ng nagtitiwala sa Diyos ay wala nang 

kaparusahan sa pamamagitan ni Cristo na umako ng hatol ng kamatayan. 

c. Ang pagpapaabot ng paanyaya sa lahat ng tao na tanggapin ang salita ni Cristo para sa 

ikaliligtas mula sa galit at paghatol ng Diyos. 

d. All of the above 
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6. Ano ang dapat na tandaan ng isang evangelist-ambassador sa tuwing naghahasik siya ng salita 

ng Diyos sa mga tao? 

a. Sa mga evangelist-ambassadors nakasalalay ang kaligtasan ng mga taong nakikinig. Kaya 

niyang patanggapin ang mga nakikinig dahil sa kanyang galing magsalita. 

b. Sa Diyos nakasalalalay ang kaligtasan ng mga taong nakikinig. Siya lamang ang 

makapagbubukas ng puso at isip ng tao. 

c. Both a&b 

 
7. Sino ang nirerepresent ng isang evangelist-ambassador? 

a. ang kanyang sarili 

b. ang kanyang local church  

c. ang Diyos  

 

8. Nang pumili si Jesus ng pitumpu’t dalawang alagad, 

a. Pinauna Niya sila nang isang barkadahan 

b. Pinauna Niya sila ng dala-dalawa 

c. Pinauna Niya sila ng tig-apat 

 

9. Sa parable of the sower, binanggit doon na may ____________ clase ng puso ang masusumpungan 

ng isang evangelist sa lugar na kanyang paghahasikan 

a. Lima 

b. Apat 

c. Walo  

d. None of the above 

 

10. Ang evangelist bilang ambassador ay dapat na mag-practice ng  

a. Pagsayaw at pagkanta 

b. Paggalang at diplomasya sa kapwa. 

c. All 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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