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Homework 

Part Five: Mga gabay 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. Alin sa mga pangungusap ang tama? 

a. Ang validation ng isang spirit-filled na Cristiano ay kung siya ay nakakapag-cast-out ng 

demonyo. 

b. Ang spirit-filled Christian ay nakakapag-perform ng exorcism. 

c. Ang spirit-filled Christian ay maalam sa salita ng Diyos at ito’y naipapamuhay niya. 

2. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Sa huling araw, marami ang magtatakwil sa kanilang pananampalataya. 

b. Marami ang susunod sa mga mapanlinlang na Espiritu. 

c. Ang pagpapalayas ng masasamang Espiritu ay dapat paglaanan ng maraming oras at 

panahon. 

3. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang alitan ng mga Cristiano ay nagmumula sa kanya-kanyang pagnanasa ng ating puso. 

b. Ang relasyon ng mga spiritual at makamundong mga Cristiano ay maaaring maging 

harmonious. 

c. Ang alitan sa loob ng iglesya local ay maaaring mauwi sa pagkahati ng iglesya. 

4. Alin sa mga pangungusap ang tama? 

a. Ang bisyo ay makapagpapahina sa spiritual na kalagayan ng isang mananampalataya. 

b. Natural lamang sa mga Cristiano ang magkaroon ng bisyo upang magkaroon siya ng 

paglilibangan. 

c.  Ang limang minutong devotion sa araw-araw ay sapat na para lumago ang ating spiritual 

life. 

5. Mahalaga ang ating pagtitiwala sa Diyos upang magtagumpay sa ating pang-araw-araw na 

pakikibakang espiritual.  

a. True 

b. False 

6. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Sinabi ni Jesus, kapayapaan ang Kanyang iiwan sa atin; kapayapaan na matatagpuan sa 

mundo. 
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b. Sinabi ni Jesus na hindi tayo dapat mabahala at matakot. 

c. Ang presensya ng Diyos ay laging nasa atin. 

7. Sinabi sa James 4:7 na tayo’y magpapasakop sa Diyos. Labanan natin ang Diyablo at siya ay 

laging nakabuntot sa atin. 

a. True 

b. False 

8. Ang sabi sa 1 Peter 5:8 ay Ang diyablo, ang kaaway ninyo, ay parang asong umaatungal at aali-

aligid na naghahanap ng malalapa. 

a. True 

b. False 

9. Binabalaan tayo ng salita ng Diyos na hindi natin dapat bigyan ng matitindigan ang diablo sa 

ating buhay.  

a. True 

b. False 

10. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Hindi natin dapat pinatatagal ang kasalanan sa ating puso. 

b. Okay lang na mayroon tayong inaalagaang kasalanan sa ating buhay. 

c. Kinakailangang mag-confess lagi ng kasalanan upang walang matindigan si ang diablo sa 

ating buhay. 

d. None of the above 

11. Alin sa mga pangungusap ang tama? 

a. Si Satanas ay nakakapagpanggap na anghel ng liwanag. 

b. Pinaaalalahanan tayong subukan ang Espiritu ng ating mga kasama sapagkat maraming 

bulaang propeta. 

c. Maraming bulaang tagapagturo ang nagtuturo ng maling doctrina. 

d. All of the above 

12. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Kung ano ang nasa puso natin, iyon ang lumalabas sa ating pamumuhay. 

b. Ang pita ng laman, ang pagnanasa ng mata at ang kayabangan ay galing mundo. 

c. Lahat ng mga impormasyon na nakukuha natin sa internet ay puro katotohanan. 

d. None of the above 

13. Alin sa mga pangungusap ang tama? 

a. Kung mamumuhay tayo sa Espiritu, hindi natin bubusugin ang pita ng laman. 

b. Ang Espiritu at ang ating makasalanang kalikasan ay paminsan-minsan nagkakaaway. 

c. All of the above 

14. Minsan-minsan lang tayo makakaranas ng pakikibakang espiritual sa ating buhay. 

a. True 

b. False 

15. Alin sa mga sumusunod ang hindi tama? 

a. Ang salita ng Diyos ay matalas pa kaysa tabak na tumatagos at gumuguhit sa Espiritu at 

kaluluwa. 

b. Siguruhin nating tayo ay karapat-dapat sa harap ng Panginoon na walang dapat ikahiya. 

c. None of the above 

 

II. Short Essay (250 words – 20 points) 

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