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3. Soteriology:  3. Fall 
 

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. Submit ang inyong homework sa inyong pastor. 
 
 

I. Multiple Choice 
1. Saan nagmula ang kasalanan? 

a. Noong tuksuhin ni Satan sa Eba sa Garden of Eden 

b. Noong matagpuan ang kabuktutan sa puso ng anghel na si Lucifer 

c. Nang kumain si Eba ng ipinagbabawal na bunga 

 

2. Ayon kay James paano nagsimula ang kasalanan? 

a. Kapag nagpatukso ang tao para gumawa ng kasalanan 

b. Kapag ang tao ay naakit at nagpatangay sa kanyang pagnanasa 

c. Kapag ninais makamtan ng tao ang hindi sa kanya 

 

3. Kanino nagsimula ang kasalanan? 

a. Kay Eba na nagnais maging wise na alam ang mabuti at masama 

b. Kay Adan na nagging sunod-sunuran kay Eba 

c. Kay Lucifer na nagnais maging katulad ng Diyos 

 

4. Nasaan ang kalangitan kung saan naganap ang paghihimagsik ni Lucifer at ng kanyang mga 

kampon? 

a. Sa dwelling place ng Diyos 

b. Sa dwelling place ng mga anghel 

c. Sa dwelling place ng tao 

 

5. Ang diablo ay crafty kaya 

a. Magaling siyang mag-isip kung paano manukso 

b. Magaling siyang magplano kung paano isasagawa ang nais niyang gawin. 

c. Magaling siyang mang-akit ng kanyang bibiktimahin 
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6. Bakit si Eba ang tinarget ng diablo? 

a. Sapagkat panay ang tingin ni Eba sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama 

b. Dahil ang diablo ay crafty, alam niyang dapat munang pabagsakin ang gumaganap na 

suporta kay Adan 

c. Sapagkat nakita ng diablo na hindi niya maloloko si Adan 

 

7.  Paano sinumulan ng diablo ang panunukso kay Eba? 

a. Sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang nalalaman ni Eba 

b. Sa pamamagitan ng paghikayat kay Eba na tingnan ang pinagbabawal na bunga  

c. Sa pamamagitan ng pakikinig ni Eba sa sinasabi ng Diablo 

 

8. Natutukso ang tao kapag siya’s naaakit at nagpapatangay sa 

a. sariling pagnanasa na nagbubunga ng kasalanan na nagbubunga ng kamatayan 

b. sariling kasakiman na nauuwi sa kasalanan at nagreresulta sa kamatayan 

c. sariling kagustuhan na nagbubunga ng kasawian at kamatayan.  

 

9. Ano ang idea na itinanim ng Diablo sa isip nina Adan at Eba? 

a. Sila ay magiging wise 

b. Sila ay hindi mamamatay 

c. Sila ay maaaring maging katulad ng Diyos 

 

10. Nang kumain si Eba ng pinababawal na bunga 

a. Hindi siya agad nakaranas ng kamatayan 

b. Nakita ni Adan na walang nangyari kay Eba 

c. Nakaranas agad si siya ng spiritual death 

 

 

 

II. Essay   

Sa pananaw ng katotohanan na ikaw ay pinili ng Diyos, Ano dapat ang iyong mga hangarin o layunin sa 

buhay? 

 
Note:  

1. Ang essay ay maaaring isulat sa English, Tagalog or Taglish. 
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