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ST100 God’s Revelation 

 Homework 
 

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. Ito lang ang isa-submit ninyo sa email: pbwionline@gmail.com 
 

 

Multiple Choice 
1. Ang mga Pilipino ay naniniwala that God exists at 

a. Siya ang creator ng universe  
b. Siya ay nasa lahat ng bagay 
c. Siya ay nasisiyahan sa iba’t ibang uri ng handog 

 
2. Ang paniniwala ng mga Pilipino sa isang creator God is a matter of 

a. Good works 
b. Doing good works 
c. Faith  

 
3. Ang ontological argument na sumusuporta sa belief in the existence of God ni St. Anselm ay 

a. Ang idea na mayroong being na hindi perfect 
b. Ang idea na mayroong being na wala nang mas hihigit o mas perfect pa 
c. Ang idea na may being na hihigit pa sa Diyos 

 
4. Ang isa sa mga arguments ni St. Thomas Aquinas upang mapatotohanan ang existence ng Diyos ay: 

a. Mula sa First Cause papunta sa effects 
b. Mula sa Unmoved Mover papunta sa motion 
c. Mula sa design in nature papunta sa Designer of Nature 

 
5. Sila ay naniniwala na ang Diyos ay parang watchmaker at hindi siya involved sa buhay ng tao. 

a. Atheists 
b. Deists 
c. Kantians 
 

6. Ang mga Kantians ay naniniwala na ang Diyos ay 
a. Knowable 
b. Unknowable 
c. Personal 
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7. Ang salita ng Diyos ay: 
a. Comprehensive sapagkat hindi ito pabago-bago 
b. Consistent sapagkat ito ay kapani-paniwala 
c. Coherent sapagkat nagkakatugma ang iba’t ibang bahagi ng katuruan nito 

 
8. Ang salita ng Diyos ay  

a. Consistent sapagkat malinaw ang sinasabi nito kapag pinag-aralan ng mabuti 
b. Cogent sapagkat ito ay relevant, naaangkop sa buhay para sa lahat ng tao 
c. Comprehensive sapagkat ito ay kapanipaniwala. 

 
9. Ang Bibliya lamang ang may kasagutan sa mga tanong ng tao patungkol sa kanyang 

a. Origin, identity, being at purpose 
b. Identity, origin, purpose at destination 
c. origin, destination, happiness at identity 

  
10. Ayon sa 2 Timothy 3:16-17, ang Bibliya ay kapaki-pakinabang sa  

a. Pagdedebate, pagsasaway, pagtatama at pagtuturo 
b. Pagsasaway, pagsasanay, pagpapasaya at pagpapayapa 
c. Pagtuturo, pagsasaway, pagtatama at pagsasanay 

 
11. Ang Bibliya ay may awtoridad sapagkat 

a. Maraming kuwento ng buhay ang mababasa dito 
b. Maraming aral ang mapupulot dito 
c. Ito ay salita ng Diyos. 

 
12. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama?  

a. Ang Bibliya ay lampara sa ating paa at ilaw sa ating daraanan kaya iaahon tayo nito sa kahirapan. 
b. Ang Bibliya ay lampara sa ating paa at ilaw sa ating daraanan, kaya ito ay malinaw at 

mauunawaan. 
c. Ang Bibliya ay lampara sa ating paa at ilaw sa ating daraanan, kaya iaahon tayo nito sa 

kamangmangan. 
 
13. Ang dalawang uri ng pagpapahayag ng Diyos ay sa pamamagitan ng  

a. Work and word revelation 
b. Redemption and Creation 
c. Work and creation  

 
14. Dalawang clase ang work revelation 

a. Work of redemption and work of miracles 
b. Work of creation and work of redemption 
c. Work of creation and work of healing 

 
15. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang work of redemption at word revelation ng mga propeta at ni Cristo ay pangkalahatan. 
b. Ang work of creation at word revelation ay hindi tanggap ng madla at sinasabing ito ay 

kahangalan. 
c. Ang work of creation at word revelation ay para sa lahat ng tao. 
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