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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. Sinabi ni James na kung ang tao ay may pananampalataya ngunit walang gawa, ang pananampalataya 

bang ito ay makapagliligtas sa kanya?  
a. Ang talatang ito ay may kinalaman sa doctrina ng pagwawalang-sala o justification. 
b. Ang talatang ito ay naisulat upang maging mapag-wari ang mga mambabasa. 
c. Ang talatang ito ay walang kinalaman sa doctrina ng pagwawalang-sala o justification. 

 
2. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang tunay na pananampalataya ay nakikitaan ng mabuting gawa na kinakailangan sa kaligtasan 
b. Ang tunay na pananampalataya ay nagpro-produce ng good works.  
c. Ang tunay na pananampalataya ay may kinalaman sa quality of faith that justifies. 

 
3. Ang tunay na pananampalataya ay kung may pangangailangan ang ating kapatiran ngayon 

a. ipag-pray lang natin. 
b. ito ay ating tinutugunan sa abot ng ating makakaya na may kasamang sakripisyo. 
c. ilalapit natin siya sa ibang tao para hindi tayo maabala. 

 
4. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama?  

a. Ang tao ay napapawalang-sala dahil sa kanyang pananampalataya kay Cristo Jesus. 
b. Ang pananampalataya ng tao ay nakikita sa kanyang gawa. 
c. Napapawalang sala ang tao dahil nakikita ang kanyang mabuting gawa. 

 
5. Alin sa mga pangungusap ang pinakatama patungkol sa tinuturo sa James 2:14-26? 

a. Ito ay nagpapakita ng magkasalungat na turo nila Paul at James patungkol sa faith at good works. 
b. Ito ay patungkol sa kaligtasan ng isang believer dahil sa kanyang quality of faith. 
c. Ito ay nagtuturo na ang isang taong may tunay na pananampalataya ay siguradong magbubunga 

ng mabubuting gawa.  

 
 


