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ST101 Work 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. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang hindi tama? 

a. Hindi nakikialam ang Diyos sa takbo ng mundo. 
b. Ang divine nature at eternal powers ng Diyos ay nangungusap sa Kanyang work of creation. 
c. Ang lahat ng bagay ay nananatili sa pamamagitan ng salita lamang ng Diyos. 

 
2. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang hindi tama? 

a. Itinatag ng Dyos ang Kanyang kasunduan sa araw at gabi at sa mga tuntunin ng langit at lupa. 
b. Ang kalikasan ng sangnilikha ay walang relasyon sa kanyang Maylikha. 
c. May kaayusan sa sansinukob dahil ito ay binuklod ng salita ng Diyos. 

 
3. Alin sa mga sumusunod ang hindi tama? Ang work of creation ng Diyos ay nagpapahayag  

a. Ng Kanyang divine nature at eternal powers. 
b. Ng Kanyang attributes na self-sufficiency, infinity at pagiging mutable. 
c. Na Siya ay God of order and beauty.  

 
4. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang external witness ay napagmamasdan ang soberenidad ng Diyos sa kalawakan. 
b. Ang external witness ay ang panlabas na pagpapatotoo ng isang mananampalataya. 
c. Ang external witness ay ang panlabas na totoong may isang banal at makapangyarihang Diyos. 

 
5. Ang requirements ng kautusan ay sinulat ng Diyos sa puso ng tao  

a. Subalit nasasabi pa rin niya sa sarili na wala siyang alam patungkol dito 
b. Kaya ito ay minsan sumusumbat sa kanila o kaya’y nagtatanggol sa kanilang isipan 
c. Subalit ito ay para sa mga Judio lamang. 

 
6. Nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga gawa. 

a. Work of creation at work of redemption 
b. Work in the garden, work in subduing the earth, work in ruling over living things 
c. Good works at sacrifices 
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7. Ang tao na nilikha ng Diyos ay katulad Niya na may 
a. Intellect, will at emotion 
b. Freedom na gawin ang anumang naisin niya 
c. Freedom to eat anything in the garden 

 
8. Ayon sa Romans 1:18-20, alin sa mga pangungusap ang hindi tama?  

a. Nahahayag ang poot ng Diyos laban sa mga kasamaan ng tao ng pumipigil sa katotohanan. 
b. Ang mga hindi nakikitang kalikasan ng Diyos ay nakikita at nauunawaan sa Kanyang mga 

nilikha. 
c. Ang tao ay mayroong pa ring sapat na dahilan upang sabihin na walang Diyos. 

 
9. Ang plano ng Diyos patungkol sa sangnilikha at Kanyang bayan ay mabubuod sa ganitong 

pangungusap: 
a. Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. 

b. Ako ang kanilang Diyos, sila ang Aking bayan at Ako ay mananahang kasama nila. 

c. Ang Diyos Ama ang pumili, ang Diyos Anak ang tutubos at ang Diyos Espiritung Banal ang   
magtatatak sa mga hinirang. 

 
10. Ayon sa 2 Timothy 2:13 

a. Dahil tayo ay hindi matapat sa Diyos, hindi rin Siya naging matapat sa pagsagot sa ating 
panalangin. 

b. Bagamat tayo ay hindi naging matapat sa Diyos, paminsan-minsan, Siya ay tapat sa atin. 
c. Bagamat tayo ay hindi naging matapat sa Diyos, Siya ay nanatiling tapat sa atin. 
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