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ST401 Ang Kaharian ng Diyos 

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 
 
I. Multiple Choice 
 

1. Sinasabi sa mga sumusunod na talata, Psalms 103:19, 145:13 at 139:7-8, na 

a. Ang kaluwalhatian at gawa ng kamay ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan 

b. Ang lahat ay sinasakop ng walang hanggang kaharian ng Diyos at walang lugar saan man na 

labas sa presensya ng Kanyang Espiritu 

c. Pupurihin natin ng buong puso ang Diyos dahil sa Kanyang mga kahanga-hangang gawa. 

 

2. Ano ang common sa mga sumusunod na talata: John 12:31, 14:20, 16:11, 2 Corinthians 4:4? 

a. Sinasabi ng mga talata ang patungkol kay Jesus na God of this world. 

b. Sinasabi ng mga talata ang patungkol sa ruler of this world – si Satan. 

c. Sinasabi ng mga talata na darating na ang hari ng mundo. 

 

3. Sa Revelation 19:16, ang tinutukoy na Hari ng mga hari sa talatang ito ay si Cristo Jesus. 

a. True 

b. False 

 

4. Sa Genesis, nang magkasala ang tao 

a. Naging kahati na niya ang diablo sa pamamahala sa mundo 

b. Napunta sa diablo ang karapatan ng tao na pamahalaan ang lupa, natural resources at living 

creatures sa mundo  

c. Nag-agawan ang tao at diablo sa pamamahala sa mundo 

 

5. Bukod sa diablo, ang ating maka-sariling pagnanasa ay kumokontra din sa salita at kalooban ng 

Diyos. 

a. True 

b. False 
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6. Ang pakikipagtipan ng Diyos ay nahahati sa  

a. Dalawang panahon, luma at bagong tipan 

b. Tatlong panahon, mga unang araw, mga huling araw at darating na panahon at  

c. Lahat ng nasa itaas 

 

7. Ang pagsilang ng Mesias ay ang simula ng 

a. Mga unang araw 

b. Mga huling araw 

c. Darating na panahon 

 

8. Sinabi sa 1 Timothy 6:18-19 na utusan ang mga mayayaman na patuloy na gumawa ng Mabuti, 

a. Maging bukas-palad at handang tumulong 

b. Maging bukas-palad at suriin kung sino ang dapat tulungan 

c. Maging bukas-palad subalit maging matalino sa pagtulong. 

 

9. Sa 2 Peter 3:11, sinabi doon na 

a. Ang araw ng Panginoon ay darating na parang magnanakaw 

b. Dapat tayong mamuhay na makadiyos at may kabanalan habang naghihintay ang araw ng 

Diyos 

c. Tayo ay di na makahintay sa bagong langit at   bagong lupain, ang tahanan ng mga matuwid 

 

10. Sinabi sa Matthew 6:19-21 na 

a. Hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at Kanyang katuwiran 

b. Huwag tayong mag-impok ng kayamanan sa lupa bagkus ay mag-impok ng kayamanan sa 

langit sapagkat kung nasan ang ating yaman, naroon din ang ating puso. 

c. Huwag tayong mag-alala kung ano ang ating kakainin o isusuot. 
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