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HOMEWORK 

Part 5 Ang Tungkol sa Lipunan 
 

Instruction:  
1. Isulat ang titik ng tamang sagot. 

Halimbawa: 
Part 5 Ang Tungkol sa Lipunan 

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

and so on 
2. Ang homework ay i-submit sa iyong pastor. 

 
I. Mulitple Choice 

1. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isipan at 

lakas? 

a. Nagpapakita ka ng pag-ibig sa kapwa at may pantay na pagtingin sa kanila anuman ang 

estado nila sa buhay. 

b. Nagpapakita ka ng pag-ibig sa mga taong malapit lamang sa iyo. 

c. Nagpapakita ka ng pag-ibig sa mga taong tumutulong sa iyo at binabalewala ang mga hindi 

nagbibigay ng tulong o sa palagay mo ay walang pakinabang sa iyo. 

 

2. Piliin ang halimbawa na nagpapakita ng pag-ibig sa kapwa gaya ng sa sarili. 

a. Pagbibigay tulong sa mga nangangailangan kung kailan lang maisipan. 

b. Marunong humingi ng tawad at magpatawad at hindi nagtatanim ng galit. 

c. Ang pagpapakita ng respeto sa kapwa ay nakadepende sa estado sa buhay ng 

nakakasalamuha. 

 

3. Ano ang dapat na ginagawa ng isang taong may tunay na pag-ibig kay Cristo? 

a. Nai-involve sa mga outreach programs. 

b. Nagbibigay tulong sa mahihirap. 

c. Sumusunod sa Kanyang mga kautusan at tagubilin. 
 

4. Paano natin mapapalalim ang ating pagmamahal kay Cristo? 

a. Sa pamamagitan ng palagiang pagtulong sa iba. 

b. Sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya ng lubusan. 

c. Sa pamamagitan ng pagsisimba.  
 

5. Ano ang natutuhan mo na aral na itinuro ng Panginoong Jesus sa Matthew 25:31-46? 

a. Kung ano man ang ginawa natin sa ating kapwa ay para na rin nating ginawa sa Panginoong 

Jesus. 

b. Kung ano man ang ginawa natin sa ating kapwa ay hindi basihan ng ating pag-ibig sa Diyos. 
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c. Ang mga mabubuting ginawa lang natin sa ating kapwa ang bibigyang pansin ng Panginoong 

Jesus sa araw ng pagsusulit.  
 

6. Ang mga naghihirap ay dapat tulungan maliban na lamang kung ang dahilan ng  

kahirapan ay ____________. 

a. bunga ng nasalanta ng kalamidad 

b. bunga ng kawalan ng opportunidad sa pagtratrabaho 

c. bunga ng katamaran at ayaw magbanat ng buto 
 

7. Ano ang paalala ng Panginoong Jesus sa atin patungkol sa ating relasyon sa mundo? 

a. Tayo ay nasa mundo kaya’t pagsumikapan nating mapaunlad at mapaganda ng lubos ang 

buhay natin dito. 

b. Tayo ay nasa mundo ngunit huwag nating ituring ang mundo na panghabang-buhay nating 

tirahan. 

c. Tayo ay nasa mundo kaya dapat mamuhay tayo ng ayon sa pamantayan ng mundo. 
 

8. Saan ang permanenteng tirahan ng mga nagtitiwala kay Cristo? 

a. sa bahay na kanilang pinundar 

b. sa kabundukan 

c. sa langit 
 

9. Sino ang nagbibigay ng tamang kahulugan ng mga salitang mabuti at masama, tama at mali, at 

totoo at kasunungalingan 

a. sarili 

b. sa Diyos 

c. lipunan 
 

10. Paano mapipigilan ng mga mananampalataya ang pagkalubog ng isang lipunan sa matinding 

kaguluhan? 

a. Kung tutuparin nila ang kanilang layunin bilang asin ng lupa at ilaw ng mundo. 

b. Kung makikiayon sila sa takbo ng mundo. 

c. Kung sila ay iiwas sa pakikisalamuha sa ibang tao. 

 

II. Essay: (At least 250 words) 

Compose one (1) short devotion or essay: Ano ang pinaka-mahalagang bahagi ng pananaw sa buhay 

ang dapat baguhin ng ating mga kababayan?  

 
Note:  

1. Ang essay ay maaaring isulat sa English, Tagalog or Taglish. 
2. Ang essay ay isa-submit din sa iyong Pastor.  
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