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Homework 

ST504 Ang Millenium 
 

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. Isang paraan lamang ang pag-interpret ng Scripture at ito ay literally without regard for 
figurative forms of speech. 
a. True 
b. False 

 
2. Ang 1,000 year reign ni Cristo ay iba pa kaysa 1,000 years na pagkakulong ni Satan sa 

bottomless pit. 
a. True 
b. False 

 
3. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Pinapayagan ni Cristo ang pain and sufferings dito sa mundo para sa Kanyang layunin. 
b. Si Cristo ang naghahari sa sansinukob mula noon, ngayon at magpakailanman 
c. Si Cristo ay walang control sa lahat ng nangyayari sa mundo dahil si Satan ang god of this 

world. 
 

4. Ang sabi sa 2 Peter 3:8, with the Lord ______ is as a thousand years, and a thousand years as _______. 
a. One week 
b. One day 
c. One month 

 
5. Ang strongman na tinutukoy ng Panginoong Jesus sa Matthew 12:29 ay si 

a. Satan 
b. Mga kampon ni Satanas 
c. Lahat ng nasa itaas 

 
6. Kamuntik nang mapasunod ni Satanas ang Lord habang ang Panginoon ay nagfa-fasting sa ilang. 

a. True 
b. False 

 
7. Walang nakakaalam kung kailan eksakto babalik ang Panginoon. Ang mahalaga ay 
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a. Subukan nating mahulaan kung kailan ito mangyayari. 
b. Kung pinipilit nating makagawa ng mabuti habang nabubuhay tayo. 
c. Kung tayo ay namumuhay ng may kabanalan habang tayo’y naghihintay. 

 
8. Kailan nagsimula ang millennium na binanggit sa Revelation 20? 

a. Nang lumabas ang mga false prophets and teachers 
b. Nang ibigay ng Diyos kay Jesu Cristo ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa 
c. Nang magkaroon ng mga violence, giyera, taggutom at iba pa 

 
9. Kailan magtatapos ang millennium? 

a. Sa last judgements 
b. Sa rapture 
c. Sa day of the Lord 


