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Homework 

ST503A The Last Blessing 
 

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. Alin sa mga pangungusap ang totoo, ayon sa Matthew 5:44-45? 
a. Inutos ng Lord na iwasan ang ating mga kaaway subalit ipag-pray ang mga nang-aabuso sa 

atin. 
b. Inutos ng Lord na mahalin natin ang ating mga kaaway at gawan ng Mabuti ang mga galit sa 

atin. 
c. Inutos ng Lord na ipagtanggol ang ating sarili sa mga nagbabanta ng kasamaan sa atin. 

 
2. The sun rises on the good and bad people just as the rain falls on the just and the unjust. 

a. True 
b. False 

 
3. Pinagkaka-interean ng mga end-time watchers ang Israel dahil hindi na gaanong malawak at 

malaki ang pagpapala na pinagkakaloob ng Diyos sa bansang ito. 
a. True 
b. False 

 
4. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang AI ay maaaring gamitin ng tao para sa kabutihan o kasamaan. 
b. Walang kinalaman ang Diyos sa paggamit ng AI. 
c. Ang AI ay maaaring pakinabangan ng lahat. 

 
5. Ang advancement ng technology ay  

a. Maaaring magbigay ng danger sa buhay ng lahat ng tao. 
b. Nagdudulot ng paglayo ng focus ng mga Cristiano sa Diyos. 
c. Last blessing na maituturing na Christian Golden Age. 

 
ST503B The Last Harvest 

 
6. Sa Revelation 11, ang common denominator ng dalawang testigo ay  

a. Katapangan para sa Diyos 
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b. Karunungan mula sa Diyos 
c. Katapatan sa Diyos 

 
7. Pinahihiwatig sa mga churches at individual Christian sa ating panahon na ang _____________ ay 

Kanyang ginagamit sa pagpapatotoo. 
a. Natitirang matibay sa Panginoon 
b. Nananatiling tapat sa Panginoon 
c. Nananatiling nag-aaral ng salita ng Panginoon 

 
8. Ang common practice ng pag send-out ng evangelists ayon sa halimbawa ng Panginoon ay 

a. Three-by-three 
b. Two-by-two 
c. By groups 

 
9. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang mga isinusugong evangelist ay dumaan sa discipleship program upang sila ay ma-equip 
spiritually.  

b. Ang mga isinusugong evangelist ay mga bagong mananampalataya upang mahasa sa pag-
share ng gospel. 

c. Ang mga isinusugong evangelist ay nagiging asin ng lupa at liwanag sa mundo. 
 

10.  Ang magaganap na great harvest ay signal ng pagbabalik ng Panginoong Jesus. 
a. True 
b. False 

 
ST503C The Last Day of the Lord 

 
11. Ang day of the Lord ay kataga na nagpapatungkol sa 

a. Paghahari ni Cristo Jesus 
b. Pagbuhos ng galit ng Diyos sa mundo bilang Kanyang judgment 
c. Pagbabalik ng Panginoong Jesus 

 
12. Alin sa mga pangungusap ang tama? Sa Isaiah 13:9-11, ipinahayag 

a. Ang matagumpay na pagbabalik ng Panginoong Jesus 
b. Ang tatamasaing pagpapala ng buong mundo  
c. Ang mabagsik na galit ng Diyos at parusa sa mundo at masasamang tao dahil sa kasalanan 

 
13. Ang buong mundo ay matutupok ng apoy at bigla ang katapusan ng mundo. 

a. True 
b. False 

 
14. Ang paglalarawan ng day of the Lord sa Old at New Testament ay may similarity. Ito ay 

a. Pagdilim ng araw, paglalabanan ng mga bansa, hindi pagbibigay ng ilaw ng mga bituin 
b. Pagdilim ng araw, pagyanig ng kalangitan at paggamit ng apoy sa pagtupok ng mga lupain 
c. Pagdilim ng araw, pagdami ng huwad na mangangaral, pagputok ng mga bulkan 

 
15. Ang order ng last events ay: 

a. Last blessing 
b.  
c. Apocalyptic disasters 
d. Last gathering 
e.  
f. Last judgments 
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ST503D The Last Judgments 
 

16. Ang great white throne judgment ay para sa 
a. Lahat ng mga tao na nabuhay dito sa mundo 
b. Lahat ng tao na di nagtiwala sa salita ng Diyos nang sila ay nabubuhay pa 
c. Lahat ng tao na gumawa ng mabuti noong sila ay nabubuhay pa 

 
17. Ang mga mabubuting gawa ay pawang maruming basahan sa harap ng Diyos kung ito’y ginawa 

ng walang pagtitiwalasa salita ng Diyos. 
a. True 
b. False 

 
18. Ang judgment seat of Christ ay para sa 

a. Mga believers 
b. Mga nakarinig ng mabuting balita subalit hindi nagtiwala kay Cristo 
c. Lahat ng mga tao 

 
19. Huhusgahan ang mga mananampalataya upang 

a. Alamin kung sa langit o lake of fire sila mapupunta 
b. Alamin kung anong gantimpala ang nararapat sa kanila 
c. Alamin kung anong claseng mabuting gawa ang kanilang ginawa 

 
20. Ang pagiging mabuting katiwala, ang pag-iimpok ng kayamanan sa langit at kabutihan sa mga 

nagugutom, nauuhaw, gusgusin, etc., ay may kinalaman sa ating eternal state. 
a. True 
b. False 

 
ST503E Grace and Judgement 

 
21. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang kalikasan ng tao ay nabago nang mahulog siya sa kasalanan. 
b. Ang bahid ng image-of-God ay nabura totally dahil sa kasalanan. 
c. Ang Espiritu ng Diyos ay humintong makipag-ugnayan sa tao nang siya ay magkasala. 

 
22. Ang fallen man ay may kakayahan pa rin na tumulong at makiramay sa kapwa tao dahil sa 

a. Sariling pagnanais 
b. Kanilang sariling kakayahan 
c. Biyaya ng Diyos 

 
23. Ang mabuti at masama ay sinisikatan ng araw at binabagsakan ng ulan. Ang tawag dito ay 

a. Blessing 
b. Common grace 
c. Handog 

 
24. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang common grace ay nagsasagawa ng kalooban ng Diyos. 
b. Ang iisipin at gagawin ng tao ay pangsarili lamang kung di siya bibiyayaan ng Diyos. 
c. Ang common grace ay walang kinalalaman sa pagharap sa great white throne judgement. 

 
25. Para kanino ang tinatawag na saving grace? 

a. Para sa lahat ng tao 
b. Para sa mga nangangailangan ng kaligtasan 
c. Para sa mga hinirang ng Diyos 
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