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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. Ipinapahayag ng Diyos ang Kanyang sarili __________________ 

a. Ng progresibong kaparaanan 

b. Ng biglang buhos 

c. Kung kailan Niya gusto 

 

2. Nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng 

a. Mga escribea 

b. Mga pariseo 

c. Mga propeta 

  

3. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang hindi tama. 

a. Hindi binatikos ng mga propeta ang mga bisyo, pagsamba sa diyos-diyosan, pagtataksil at iba 

pang corruption sa tuwing ito ay kanilang nakikita. 

b. Nagbabala ang mga propeta sa Israel patungkol sa nalalapit na peligrong pang-espiritual. 

c. Nakapaloob sa pangangaral ng mga propeta ang maraming hula patungkol sa hinaharap na 

kaganapan sa bayan ng Israel. 

 

4. Sa John 1:17, sinabi na 

a. The Law came through Moses and Jesus came to fulfill the Law 

b. The Law came through Moses, and grace and truth came through Jesus Christ 

c. The Law came through Moses, so we must fulfill it. 

 

5. Ayon sa Hebrews 1:2, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan  

a. Ni John the Baptist 

b. Ni Jesus 

c. Ni Apostol Pablo 
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6. Kapag si Jesus ang nagpapahayag, lagi Niyang sinasabi, 

a. Ito ang sinabi ng aking Ama 

b. Katotohanan ang sinasabi Ko 

c. Sinabi ito ng Diyos 

 

7. Sa Matthew 11:27, sinabi na 

a. Ang makakakilala sa Ama ay ang lahat ng tao na nais kumilala sa Kanya 

b. Ang makakakilala sa Ama ay ang mga taong pinili ng Diyos na pagpahayagan 

c. Ang makakakilala sa Ama ay ang Anak at ang mga taong pinili ng Anak na pagpahayagan 

 

8. Ayon sa John 17:1-8, alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Kabahagi na ni Jesus ang Diyos sa banal na kaluwalhatian bago pa man magkaroon ng pasimula 

b. May kapangyarihan si Jesus upang magbigay ng buhay na walang hanggan,   

c. Mula sa mundo, ibinigay ng Diyos kay Jesus ang mga tatanggap sa Kanya 

 

9. Sa John 17 pa rin, sinabi doon ang tunay na eternal life ay 

a. Ang makilala si Cristo Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas 

b. Ang makilala nila ang Ama bilang tunay na Diyos at si Cristo Jesus na Kanyang sinugo 

c. Ang makilala ang Ama ni Cristo Jesus 

 

10. Sa John 10:27-29, alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Kilala ng mga tupa ni Cristo ang Kanyang boses at sila ay sumusunod sa Kanya 

b. Ang mga tupa ay hawak ni Cristo at ng Diyos Ama sa kamay kaya walang makaagaw sa kanila 

c. Ang mga tupa na ibinigay ng Ama kay Cristo Jesus ay yaong mga nakita Niyang tatanggap sa 

Kanyang Anak 

 

11. Sa Hebrews 12:2, sinasabi na 

a. Tayo ay makalalapit sa trono ng biyaya ng Diyos 

b. Si Jesus ang may-akda at tagapagtapos ng ating pananampalataya 

c. Dahil sa pananampalataya si Abraham ay declared righteous sa mata ng Diyos. 

 

12. Alin sa mga pangungusap ang tama? 

a. Ang resulta ng pakikipagtipan ng Diyos kay Cristo Jesus ay buhay na walang hanggan dahil sa 

mabubuting gawa 

b. Sa pamamagitan ng pakikipagtipan ng Diyos kay Cristo, ipinahayag Niya ang Kanyang sarili 

bilang mapagpatawad, mahabagin at mapagbiyayang Diyos. 

c. Sa pamamagitan ng pakikipagtipan ng Diyos kay Cristo, lahat ng tao ay magtitiwala sa Kanya 

bilang Panginoon at Tagapagligtas. 

 

13. Si Cristo Jesus ay nagsasalita sa pamamaraang 

a. Pang particular lang 

b. Pangkalahatan  

c. Pangkalahatan at particular 
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