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Every Church a Study Center 
 

New Testament History II 

 

Homework 

The Resurrection 

1. Sino-sino ang nagpunta sa libingan ni Jesus nang unang araw ng lingo? 

2. Ano ang sinabi ng anghel kina Mary nang Makita nilang wala na ang katawan ni Jesus sa 

kanyang libingan? 

3. Sino ang nasalubong nina Mary Magdalene pag-alis nila sa libingan ni Jesus? Ano ang sinabi 

sa kanila? 

4. Ano ang ipinahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit? 

5. Sino ang sinabayan ni Jesus sa paglalakad patungo sa bayan ng Emmaus? Nakilala ba nila 

siya? 

6. Kailan nakilala nina Cleopas at Simon na si Jesus pala ang kanilang kasama? 

 

The early years of Christianity 

7. Nangyari ba ang sinabi ni Jesus na siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw? 

8. Ano ang ginawa ng mga punong pari nang nalaman nila na si Jesus ay nabuhay muli? 

9. Sa huling sandali ng Panginoong Jesus sa lupa, bago Siya umakyat sa langit. Ano ang sinabi 

niya sa kanyang mga alagad? 

10. Nang muling nabuhay si Jesus, kanino Siya nagpakita? 

11. Bakit sinasabi ng iba na walang resurrection of the dead?  

12. Sino si Luke? 

13. Sa panahon natin ngayon, ang mga taong nag-eexercise ng speaking in tongue o ang 

pagsasalita ng iba’t ibang wika ay mula pa rin ba sa Diyos? Bakit? 

14. Sino si Peter at John? 

15. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Peter at John, kaya mo rin bang ipagtanggol ang iyong 

pananampalataya kay Jesus? 

16. Sino si Ananias at Sapphira? At ano ang dahilan ng kanilang pagkamatay? 

17. Sino si Stephen, Philip at Simon? 

18. Sino si Saul? Ano ang nangyari kay Saul bago siya gamitin ng Diyos upang maglaganap ng 

ebanghelyo? 

19. Sino si Barnabas? 

20. Paano nakalaya si Peter sa pagmamalupit ni King Herod? 

21. Ano ang mga pag-uusig o paghihirap na naranasan nina Saul at Barnabas sa kanilang First 

Missionary Journey? 

22. Bakit naghiwalay si Paul at Barnabas sa kanilang pangalawang Missionary journey? 

23. Sino si Timothy? At bakit kailangan siyang tuliin? 

24. Bakit dinakip si Paul at Silas ng sila ay patungo sa lugar ng panalanginan? 

25. Ano ang kamangha-manghang ginawa ng Diyos nang sila Paul at Silas ay nasa kulungan?  

26. Anong uri ng mga tao ang makikita natin sa Athens?  

27. Ano ang nilalaman ng dalawang liham ni Paul para sa mga taga-Thessalonica? 
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28. Sino si Apollos? 

29. Ano ang nilalaman ng liham ni Paul sa mga taga-Corinth? 

30. Habang nakakulong si Paul sino sino pa ang kanyang mga sinulatan? 

31. Ano ang matututunan sa buhay ni Saul (na tinawag ding Paul)? 
 

Mga Pangako ni Jesus 

32. Sa araw ng paghuhukom, ano ang gagawin ng Diyos sa mga tupa at sa mga kambing? 

33. Sino ang tinutukoy ng Diyos na tupa at kambing? 

34. Ipaliwanag ang Promise No. 1.  

35. Ipaliwanag ang Promise No. 2.  

36. Paano ka magiging ilaw ng sanlibutan? 

37. Paano natin makikilala ang mga tunay na tupa ni Cristo? 

38. Ano ang kalooban ng Diyos para sa mga tupa ni Cristo? 

39. Ipaliwanag ang Promise No. 3.  

40. Ano ang kabayaran ng kasalanan? 

41. Ipaliwanag ang Promise No. 4.  

42. Ipaliwanag ang Promise No. 5.  

43. Ipaliwanag ang Promise No. 6.  

44. Ipaliwanag ang Promise No. 7. 

45. Ano ang mangyayari sa tupa kung siya ay mananatili kay Cristo? 

46. Isulat ang mga pangako ni Cristo. 


