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Christian Marriage © 

Conrad Jun Tolosa 

 

Homework 

Session 2:  Ang Sources ng Marital Problems 

 

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 main source ng marital problems ay 

a. Kakulangan sa pera 

b. Kakulangan sa pagmamahal 

c. Pagkakaroon ng unmet needs 

2. Ano ang pinanggalingan ng unmet needs ng tao? 

a. Naging kulang siya sa pansin 

b. Naging mapaghanap si mister o si misis 

c. Desires ng fallen heart na naapektuhan ng kasalanan 

3. Ang mga pagnanais ng fallen heart na naapektuhan ng kasalanan at paghatol ng Diyos ay pang-

particular lamang sa mga anak ng Diyos. 

a. True 

b. False 

4. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang driving forces or strong tendencies ng tao ay nagmumula sa Diyos. 

b. Ang strong tendencies ng tao ay lalabas sa kanyang pagkilos. 

c. Ang driving forces or strong tendencies ng tao ay nagmumula sa strongest desire ng kanyang 

kanyang puso. 

5. Alin sa mga pangungusap ang tama? 

a. Pare-pareho ang natural desires ng lahat ng tao, pati ang lakas ng tibok ng mga ito at any 

given moment. 

b. Ang desire ng tao na maglingkod sa Diyos ay napalitan ng desire na siya ang paglingkuran. 

c. Ang ating survival instinct ay hindi nagdudulot ng insecurity kapag tayo ay nate-threaten. 

6. Ang resulta ng desire ng tao na siya ay paglingkuran sa halip na maglingkod sa Diyos ay   

a. nasa-satisfy niya ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya 

b. nakakaya niyang makiisa sa pamamhala ng mga nilalang ng Diyo 

c. ang pagkakaroon ng pagnanasa na makamtan ang maraming material na bagay. 

7. Kailan nagkakaroon ng dissatisfaction sa kanilang relationship ang mag-asawa? 

a. Kapag hindi na sila masaya sa kanilang pagsasama 

 



 

Philippine Biblical Worldview Foundation, Inc.  2 
 

b. Kapag dumarating na ang maraming problema sa buhay 

c. Kapag hindi natutugunan ang pangangailangan ng bawat isa bilang mag-asawa 

8. Ano ang kinalaman ng unmet needs sa relasyon ng mag-asawa? 

a. Umiikot ang kanilang relasyon o pagsasama sa mga bagay na di natutugunan 

b. Ang mga unmet needs ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng problema sa kanilang resyon 

c. Ito ang magiging dahilan upang si misis o si mister ay sumakabilang bahay. 

9. Kapag naglaho ang admiration ng mag-asawa sa isa’t isa, ito ay walang kinalaman sa mga 

expectation na hindi natutugunan. 

a. True 

b. False 

10.  Hindi nagiging sanhi ng problema kung nagkukulang na ang paghangang natatanggap ng mag-

asawa sa isa’t isa. 

a. True 

b. False 

11. Kapag ang ating posisyon bilang asawa ay nate-threaten, ito ay nakakadagdag sa insecurities 

natin sa sarili. 

a. True 

b. False   

12. Ang period of courtship ay may kinalaman sa future na pagsasama ng magsing-irog. 

a. True 

b. False 

13. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang mga negatibong ugali ng bagong mag-asawa ay kadalasang hindi nabibigyan pansin 

sapagkat sila ay “in love.” 

b. Habang tumatagal ang pagsasama, hindi na pinapansin ng bawat isa ang kanilang short 

comings sapagkat nobody is perfect. 

c. Ang shortcomings ni mister ay nagiging kapansin-pansin lalo na kung nagkukulang siya ng 

provision sa pamilya. 

14. Ang babae ay may karapatang magreklamo kung hindi natutugunan ang lahat ng 

pangangailangan ng pamilya. 

a. True 

b. False 

15. Alin sa mga pangungusap ang tama? 

a. Sinabi ng Diyos na dahil sa kasalanan, ang lalaki pa rin ang may control sa kanyang pamilya. 

b. Sinabi ng Diyos na bahagi ng judgment sa babae ay ang pagnanais niyang ma-control ang 

kanyang asawa. 

c. Sinabi ng Diyos na ang leader ng pamilya ay ang lalaki at babae. 

16. Ayon sa disenyo ng Diyos, ang lalaki lamang ang dapat na maging provider sa pamilya. 

a. True 

b. False 

17. Ang unmet needs ng mag-asawa ay mapagmamasdan sa kanilang 

a. Social life 

b. Political life 

c. Economic life 

d. All of the above 

18. Sa panahon ng panliligaw, natutugunan ang mga sumusunod: 
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a. Admiration  

b. Sex 

c. All of the above 

19. Sa simula ng pagsasama ng mag-asawa, ang sex life ay fulfilled subalit nagkakaroon ng unmet 

need kapag 

a. Nagiging pamilyar na sa presensya ng isa’t isa kaya nagsisimula ang panlalamig 

b. Nagsasawa na sa paglilingkod sa isa’t-isa 

c. Nagkakaroon ng dissatisfaction sa isa’t isa 

d. All of the above 

20. Ang desire to control ay natural sa makasalanang tao. Ang mga sumusunod ay tama, maliban sa 

a. Sinabi ng Diyos na ang lalaki ang leader ng pamilya 

b. Ang babae ay maaring maging leader paminsan-minsan 

c. Sinabi ng Diyos sa babae na nanaisin niyang sakupin ang kanyang asawa 

 

II. Short Essay (250 words or more) 

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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