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Spiritual Warfare © 

Conrad Jun Tolosa 

 

Homework 

Part Four: Mga sandata sa pakikibakang espiritual 

 

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. Ang mga mananampalataya ay parang mga kawal na nakikipaglaban 

a. sa mga masasamang tao 

b. sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa 

sanlibutang at sa himpapawid 

c. sa mga tikbalang, mga kapre, mga manananggal 

2. Ang armor ay pangdepensa laban sa mga defensive moves ng kaaway. 

a. True 

b. False 

3. Ang shield ng pagtitiwala ay may kinalaman sa pagtitiwalang nakasandal sa 

a. Sariling sikap 

b. Tulong ng iba 

c. Salita ng Diyos 

4. Upang maging kagamit-gamit ang belt ng katotohanan, kinakailangang alam natin ang 

katotohanan at ito ay yaong nagbibigay kaluguran sa Diyos. 

a. True 

b. False 

5. Ang sandata ni Satanas ay kasinungalingan. 

a. Kaya kung alam natin ang katotohanan, malalaman natin ang kasinungalingan. 

b. Kaya ang tanging pang-contra sa kasinungalingan ay katotohanan. 

c. All of the above 

6. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama?  

a. Ang helmet ng kaligtasan ay dapat isuot sa ulo upang di ito mabagok. 

b. Ang helmet ng kaligtasan ay protection para sa ating ulo at isipan. 

c. Ang helmet ng kaligtasan ay may kinalaman sa kasiguruhan ng kaligtasan upang di tayo 

malansi ni Satanas. 

7. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang katuwiran ay ang paggawa ng tama. 

b. Malalaman natin ang mali na di natin dapat gawin kung alam natin ang kalooban ng Diyos. 
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c. Ang tama ay yaong ayon sa salita ng Diyos. 

8. Ang salita ng Diyos ay ang tabak na hawak natin kaya mahalagang ito ay kabisado natin. 

a. True 

b. False 

9. Ang ating mga paa ay dapat naka-condition sa pasusulong ng ebanghelyo ng kaligtasan. 

a. True 

b. False 

10. Ang pananalangin, ang salita ng Diyos at ang mga paa na handang humayo ay mga offensive 

weapons natin 

a. True 

b. False 

11. Ang kasalanan ay hindi nagiging hadlang sa ating pananalangin sapagkat tayo’y makasalanan. 

a. True 

b. False 

12. Ang mga pilosopiya na nakabatay lamang sa tradisyon ng tao at mga prinsipyo ng mundo ay 

maaaring makatulong sa atin. 

a. True 

b. False 

13. Ang labanang spiritual ay labanan para sa puso’t isipan ng tao. 

a. True 

b. False 

14.  Ang pananaw ng tao sa buhay at mundo ay makikita sa kanyang ugali at pagkilos. 

a. True 

b. False 

15. Malalaman natin ang katotohanan sapagkat mayroon tayong sariling karunungan na 

magpapalaya sa atin. 

a. True 

b. False 

 

II. Short Essay (250 words – 20 points) 

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