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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. Ang Bibliya ay  

a. Inerrant at fallible 

b. Inerrant at hindi nagkakamali sa katotohanang taglay nito 

c. Infallible at Errant  

 

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

a. Pagtuturo, pagtatama at pagsasanay 

b. Pagtuturo, pagsasaway, pagtatama at pagsasanay 

c. Pagtuturo, pagsusuway, pagtatama at pagsasanay 

 
3. Dahil sa ang Bibliya ay nagmula sa hininga ng Diyos, ito ay may buhay kaya kagamit-gamit ito 

_______________. 

a. Kapag kinakailangan at sa oras ng kagipitan 

b. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay 

c. Tuwing pupunta ng simbahan at may gawain lamang 

 

4. Alin sa mga sumusunod ang walang katotohanan patungkol sa Bibliya? 

a. Ang Bibliya ang tumitestigo sa kanyang sarili na ang kanyang nilalaman ay katotohanan. 

b. Ang Bibliya ay derechong nagmula sa hininga ng DIyos at ito ay may buhay. 

c. Ang Bibliya ay naisulat mula sa kaisipan lamang ng mga tao. 

 

5. Para kanino ang Bibliya? 

a. Para sa lahat para matutuhan ang tungkol sa Diyos, Kanyang mga katangian at kalooban. 

b. Para sa mga pinili ng Diyos upang makilala nila ang Diyos. 

c. Para sa mga nais magbasa tungkol sa kasaysayan ng sangsinukob. 

6. Alin sa mga pangungusap ang mali ayon sa 2 Peter 1: 20-21? 
a. Ang propesiya sa Scriptura ay galing lamang sa interpretasyon ng propeta 
b. Walang propesiya nagmula lamang sa kalooban ng tao 
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c. Ang propesiya ay nagmula sa mga taong tagapagsalita ng Diyos 
 
7. Ang Bibliya ay salita ng Diyos na isinulat sa pamamagitan ng 

a. Mga escriba 
b. Mga propeta at mga apostol 
c. Mga pariseo 

 
8. Ayon sa Hebrews 4:12, bakit buhay at aktibo ang Bibliya? 

a. Sapagkat ito ay isinulat ng mga taong kinasihan ng Banal na Espiritu 
b. Sapagkat ito ay nanunuot sa ating mga kasu-kasuan at tumatagos sa ating puso’t kaluluwa 
c. Sapagkat pinapa-guilty tayo kapag ito ay ating binasa 

 
9. Sa Psalm 119:105, bakit masasabi natin na tayo ay hindi maliligaw kung nagbabasa tayo ng Bibliya? 

a. Sapagkat iniilawan nito ang ating mga hakbangin sa buhay 
b. Sapagkat tayo ay may sariling isip at decision 
c. Sapagkat ay may mga desires kung saan natin nais magtungo 

 
10. Ang salita ng Diyos ang naghihiwalay sa mga mananampalataya at ito ay nakikita sa kanilang 

a. Panlabas na anyo  
b. Pamumuhay araw-araw 
c. Kaalaman sa salita ng Diyos. 
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