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HOMEWORK 

Part 4 Ang Tungkol sa Politica 
 
Instruction:  
1. Isulat ang titik ng tamang sagot. 

Halimbawa: 
Part 4 Ang Tungkol sa Politica 

1. b 
2. c 
3. a  
4. c 
5. a 

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

1. Ang politica ay may kinalaman sa  

a. Awtoridad, pamamahala 

b. Pagsasakop, kapangyarihan 

c. All of the above 

 

2. May dalawang uri ng awtoridad: ang ipinagkaloob na awtoridad at awtoridad na dinaan sa pang-

aagaw. Ito ba ay nangyayari pa rin sa ating panahon? 

a. Yes 

b. No 

 

 

3. Sino ang may kapangyarihan sa langit at lupa? 

a. Lucifer 

b. Ang tao 

c. Jesu Cristo 

 
4. Alin sa sumusunod ang hindi matutunghayan sa salaysay ng buhay ni Job?  

a. Mayroong mga tao na tunay na nagmamahal at nagtitiwala sa Diyos bagamat dumaranas ng 

paghihirap at pagdurusa. 

b. Ang lahat ng nangyayari sa buhay natin maganda man o masama ay kaya nating ipaliwanag 

ang dahilan. 

c. Ang Panginoong Jesus ang may pinakamataas na kapangyarihan, maging ang diablo ay 

nakapailalim sa Kanya. 

 
5. Sino ang pinagkalooban ng awtoridad sa loob ng tahanan? 

a. Mga anak 

b. Mga magulang 

c. Kung sino ang nagsusustento sa mga pangangailangan 
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6. Responsibilidad ng mga magulang ang mga sumusunod maliban sa: 

a. Palakihin sa disiplina at turo ng Panginoon ang mga anak 

b. Ituro sa kanila ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay 

c. Turuan silang mag-survive sa buhay maging tama o mali man ang pamamaraan. 

 
7. Inutusan ng Diyos ang ___________ na dapat turuan ang kanilang mga anak sa lahat ng oras o 

pagkakataon. 
a. Magulang 
b. Tatay 
c. Teachers 

 
8. Nakasulat din na ang mga bata ay dapat sumunod sa mga magulang sapagkat 

a. Ito ang nararapat at kalugod-lugod sa Diyos. 
b. Ito ay magbibigay kaluguran sa kanila. 
c. All of the above 

 
9. Sino ang pinagkalooban ng awtoridad sa loob ng iglesya? 

a. Mga matatandang miyembro 

b. Mga elders 

c. Mga kabataang leaders 

 

10. Alin sa mga sumusunod ang hindi gawain ng elder? 

a. Magkalinga ng kawan 

b. Magpakain ng kawan    

c. Mag-entertain ng mga kawan 

 

11. Ang mga sumusunod na pangungusap ay tama maliban sa  

a. Noong panahon ni Noah, wala nang ibang iniisip ang mga tao kundi kasamaan lamang. 

b. Ang gumagawa ng masama ay hindi dapat matakot kahit inarmasan ang gobyerno upang 

sila’y parusahan. 

c. Kailangan nating sundin ang Diyos at hindi ang tao. 

 

12. Sino ang may awtoridad na magpatakbo ng gobyerno-sibil? 

a. Militar 

b. Mamamayan 

c. Goverment officials 

 
13. Kailan makatarungan ang pagpapatalsik ng mga namumuno sa gobyerno? 

a. Kapag ang batas na pinapatupad ay salungat na sa batas ng Diyos na siyang nagdudulot ng 

kaguluhan sa bayan. 

b. Kapag ang mga bilihin at unemployment rate ay patuloy na tumataas. 

c. Kapag ang nananalo sa eleksyon ay hindi karapat-dapat base sa survey. 

 

14. Ang mga sumusunod ay mga katungkulan ng mga elders maliban sa: 

a. Turuan, sanayin at ihanda ang mga Cristiano sa pagiging asin at ilaw ng sanlibutan. 

b. Ipatupad ang katarungan. 

c. Tulungan ang mga believers na maunawaan ang plano ng Diyos sa kanilang buhay. 
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15. Alin sa mga sumusunod ang hindi katungkulan ng gobyerno-sibil? 

a. Kalingahin ang mga nagugutom, nauuhaw at mga homeless. 

b. Ipagtanggol ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan. 

c. Ipatupad ang batas. 

 
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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