Lifestyle Discipleship ©
Homework
Part Four: Disciple’s Lifestyle
Instruction:
1. Isulat ang titik ng tamang sagot.
Halimbawa:
Part 1 Tamang Pananaw
1. b
2. c
3. a
and so on
2. Ang sagot sa multiple choice at essay ay i-submit sa iyong pastor.
I.

Multiple Choice
1. Sino ang ilaw ng sanlibutan?
a. Ang lahat ng tao
b. Ang mga mananampalataya kay Cristo
c. All of the above
2. Ano ang dapat na makita sa liwanag ng mga mananampalataya?
a. Ang kanilang mabubuting gawa upang sila ay purihin ng mga tao.
b. Ang kanilang mabubuting gawa na nagbibigay luwalhati sa Ama sa langit.
c. None of the above
3. Inutusan tayo ni Apostol Pablo na
a. Paminsan-minsan ay makiisa tayo sa mga hindi mananampalataya
b. Huwag tayong makiisa sa mga hindi mananampalataya
c. Maaari tayong makiisa sa mga hindi mananampalataya
4. Ang mga mananampalataya kay Cristo ay
a. Hindi kamumuhian ng mundo
b. Kinamuhian ng mundo depende sa sitwasyon
c. Kinamuhian ng mundo sapagkat sila ay hindi taga-mundo
5. Ang mga mananampalataya kay Cristo ay nakahiwalay sa mundo
a. Sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos
b. Sa pamamagitan ng kanilang mga kasuotan
c. Sa pamamagitan ng kanilang mga cultura
d. All of the above
6. Dinalangin ni Jesus na huwag alisin ang mga mananampalataya sa mundo
a. Ngunit protektahan sila laban sa diablo
b. Upang makasama nila ang kanilang mga kaibigan
c. All of the above
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7. Ang mga mananampalataya ay isinugo sa mundo upang
a. Ipamalita ang patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ni Cristo
b. sila ang maging ilaw sa madilim na sanlibutan
c. All of the above
8. Ang mga mananampalataya ay nagpapatuloy sa
a. Pag-aaral ng salita ng Diyos
b. Pakikisama sa kapwa mananampalataya
c. Pagsasalo sa Lord’s Supper at prayer
d. All of the above
9. Ang unang hakbang ng paghihiwalay ng sarili sa mundo ay sa pamamagitan ng pag-aaral ng
salita ng Diyos.
a. True
b. False
10. Ang pakikipag-kaibigan sa mundo ay
a. Pakikipag-away sa Diyos
b. Pagbibigay kasiyahan sa sarili
c. Pagbibigay kasiyahan sa Diyos
11. Hindi tayo dapat makipagkaibigan sa mundo subalit kailangan nating makihalobilo upang
maibahagi natin ang mabuting balita.
a. True
b. False
c. None of the above
12. Ang itinuturo sa atin ng araling ito ay
a. Separated but not isolated living
b. Separated and isolated living
c. All of the above
13. Ano ang matutuklasan ng mga believers kung sila ay separated sa mundo?
a. Matutuklasan nila na wala silang tunay na kaibigan
b. Matutuklasan nila ang plano ng Diyos para sa kanilang buhay
c. All of the above
14. Ang bagong disipulo ni Cristo ay dapat nating isama sa mga gawain upang
a. Makilala siya ng lubusan
b. Tularan ang ginawa ni Cristo sa Kanyang mga alagad
c. All of the above
15. Dapat tandaan ng disciple maker na
a. Hindi siya nag-iisa sa gawain ng pagpapalago sa alagad ni Cristo
b. Maaari siyang makakuha ng libreng pagsasanay
c. All of the above
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16. Ang pagsamba ay
a. Pagbibigay puri sa kadakilaan ng mga katangian ng Diyos
b. Pagpapasalamat sa mga kamangha-mangahang gawa ng Diyos
c. All of the above
17. Naroon si Cristo sa kalagitnaan ng mga nagtitipon kung
a. Umabot sila sa isang daang tao
b. Mayroong dalawa o tatlong nagtipon sa ngalan Niya
c. Napuno ng tao ang lugar na pinagtitipunan
18. Kung ang isang pamilya ay magkasamang nagtipon sa ngalan ni Jesus, Siya ay naroon sa
kalagitnaan nila.
a. True
b. False
19. Ang mga mananampalataya ay dapat na sumamba sa
a. Espiritu at katotohanan
b. Loob ng air-conditioned worship hall
c. Loob ng malapalasyong simbahan
d. All of the above
20. Sinasamba natin ang Diyos sa Espiritu at katotohan sapagkat Siya ay Espiritu at sa katotohanan
ng Kanyang mga salita.
a. True
b. False
21. Ano man ang ating ginagawa, tandaan nating ang Diyos ay laging nakatingin sa
a. Ating puso
b. Ating mga kilos
c. Ating mga accomplishments
22. Ano ang hindi ginagawa ng mga tunay na disipulo ni Cristo?
a. Naghuhusgahan sa isa’t isa
b. Naglilingkod sa isa’t isa
c. Nagpapatawaran sa pagkukulang ng isa’t isa
23. Ano ang mga bagay na ginagawa ng mga tunay na disipulo ni Cristo?
a. Nagiging mapagkunwari sa isa’t isa
b. Hinahatak ang mga kasamahan pababa
c. Ipinapanalangin ang isa’t isa
d. None of the above
24. Ang mga disipulo ni Jesus ay hindi
a. Nagpapakita ng kahabagan sa iba
b. Nagiging sanhi ng di pagkakasundo sa isa’t isa
c. Marunong makipag-ugnayan ng maayos sa iba
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25. Ang seryosong taga-sunod ni Cristo ay seryoso din na makagawa ng mga alagad Niya.
a. True
b. False
II. Essay (answer in 250 words)

1. Gumawa ng isang prayer na taglay ang limang bahagi ng panalangin ayon sa pattern na ibinigay
ng Panginoong Jesus.
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