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HOMEWORK 

Part 3 Ang Tungkol sa Tao 

 
Instruction:  
1. Isulat ang titik ng tamang sagot. 

Halimbawa: 
Part 3 Ang Tungkol sa Tao 

1. b 
2. c 
3. a  

2. Ang homework ay i-submit sa inyong pastor. 
 
I. Multiple Choice 

1. Ikaw ay may dignidad sapagkat ____________ 

a. may taglay akong kagandahang pisikal.  

b. nilikha akong kawangis ng Diyos. 

c. marami akong kakayanan at talento. 
 

2. Ano ba ang nilalarawan ng tao tungkol sa Diyos? 

a. Ang tao ay may intellect, emotion at will. 

b. Ang tao ay may knowledge, righteousness at holiness.  

c. Parehong a&b 

 

3. Alin sa mga sumusunod ang bunga ng Espiritu? 

a. Love, joy, peace, self-control 

b. Patience, goodness, understanding 

c. Gentleness, aggressiveness, kindness  
 

4. Anong uri ng kalayaan ang pinagkaloob ng Diyos sa tao? 

a. Malaya ang tao na tuparin ang layuning pinagkaloob sa kanya ng Diyos sa anumang 

kaparaanang maisip niya. 

b. Malaya ang tao na tuparing ang sariling layunin sa anumang kaparaanang maisip niya. 

c. Malaya ang tao na tuparin ang sariling layunin lampas sa boudary na sinet ng Diyos. 

 

5. Ang tao ay malaya kaya maaari siyang gumawa ng sariling batas na labas sa pananagutan ng 

Diyos. 

a. True 

b. False 
 

6. Sa kuwento nila Adam at Eve sa Garden of Eden, paano isinalarawan ang uri ng kalayaan na 

pinagkaloob ng Diyos sa tao? 

a. Kahit anong bunga ng punongkahoy ay maaari nilang kainin – may pinagbawal ang Diyos – 

may kaakibat na parusa kung susuway 

 



 

Philippine Biblical Worldview Foundation, Inc.  2 
 

b. Kahit anong bunga ng punongkahoy ay maaari nilang kainin – may ipinagbawal ang Diyos – 

walang mangyayari kung sila ay susuway 

c. Kahit anong bunga ng punongkahoy ay maaari nilang kainin – walang ipinagbawal ang Diyos 

– walang mapaparusahan 
 

7. Paano nahulog sa kasalanan sina Adam at Eve? 

a. Noong pinakinggan at sinunod nila ang Diyos 

b. Noong suwayin nila ang utos ng Diyos 

c. Noong tinignan ni Eve ang bunga. 

 

8. Ang kasalanan ay nagmumula sa 

a. Pagsasagawa ng maling gawain 

b. Pambubuyo ng ibang tao 

c. Pagkaakit at pagpapatangay sa tukso 

 

9. Alin sa mga sumusunod ang tama? 

a. Sina Adam at Eve ay nakaranas agad ng pisikal at espirituwal na kamatayan matapos kainin 

ang bunga na pinagbabawal. 

b. Sina Adam at Eve ay nakaranas agad ng pisikal kamatayan matapos kainin ang bunga na 

pinagbabawal at espirituwal na kamatayan maraming taon ang lumipas. 

c.  Sina Adam at Eve ay nakaranas agad ng espirituwal na kamatayan matapos kainin ang 

bunga na pinagbabawal at pisikal na kamatayan maraming taon ang lumipas. 

 
10. Ano ang kabayaran ng ating kasalanan? 

a. kapatawaran 

b. kamatayan 

c. wala 

 
11. Ano ang ibig sabihin ni Juan na si Jesus ay Kordero ng Diyos? 

a. Si Jesus ay parang maamong tupa. 
b. Ang buhay ni Jesus ang magiging handog upang ang dugo Niya ang panghugas ng kasalanan. 
c. Ang  buhay ni Jesus ay malinis at walang bahid ng kasalanan. 

 
12. Ano ang kinakailangang mangyari upang magkaroon ng kapatawaran ang iyong kasalanan? 

a. Ang pagdanak ng dugo ni Cristo sa krus ng Kalbaryo. 

b. Ang pgbibigay ng malaking abuloy sa simbahan. 

c. Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. 

 

13. Sa John 3:16, sinasabi ng talata na mahal ng Diyos ang sangkatauhan kaya ibinigay ni Cristo ang 

Kanyang buhay upang magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. 

a. True 

b. False 

 
14. Ano ang magpapalaya sa tao mula sa fear, worry at anxiety, guilt and shame? 

a. Ang pagkakaroon ng maraming pera. 

b. Ang paniniwala sa mga katuruan ni Cristo. 

c. Ang pakikinig sa mga inspirational talk. 
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15. Alin sa mga sumusunod ang hindi ebidensya ng transpormasyong nangyayari sa buhay ng isang 

nagtitiwala kay Cristo. 

a. Nagiging mabuti ang kanyang relasyon at pakikitungo sa mga tao sa kanyang paligid. 

b. May kasiyahan, kagalakan at kapayapaan sa kanyang puso ano man ang sitwasyon niya sa 

buhay. 

c. Madali siyang makiayon sa agos ng mundo. 

 
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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