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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. Submit ang inyong homework sa inyong pastor. 
 

 

I. Multiple Choice 
1. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang kasunduan ng Trinity patungkol sa pagtubos sa mga hinirang ay naganap sa loob ng ating 
universe.  

b. Ang Holy Trinity ay may kinalaman sa kasunduan ng pagtubos ng bayan ng Diyos. 
c. Ang paghirang sa bayan ng Diyos ay naganap sa labas ng time and space. 

 
2. Alin sa mga pangungusap ang tama? 

a. Purchased by the Father, chosen by the Son, sealed with the Spirit 
b. Chosen by the Father, purchased by the Son, sealed with the Spirit 
c. Chosen by the Father, sealed by the Spirit, purchased by the Son 

 
3. Ang Israel ay piniling bayan ng Diyos sapagkat  

a. mabilis silang dumami  
b. inibig sila ng Diyos at tinupad Niya ang Kanyang pangako sa kanilang ninuno 
c. masisipag silang magtrabaho sa Egypt 

 
4. Ang mga Israelita ay tinubos ng Diyos mula sa 

a. Kanilang mga kasalanan 
b. Sa pagkaalipin sa Egypt 
c. Kahirapan ng buhay 

 
5. Ano ang mga makikita nating magkakapareho sa Exodus 19, Deuteronomy 7, 1 Peter 2? 

a. Holy nation, royal priesthood, special people, chosen people 
b. Special treasure, gifted people, obedient race 
c. Holy nation, royal priesthood, obedient race 

 
6. Ang bayan ng Diyos ay tinawag na holy nation sapagkat 

a. Sila ay mga banal na hindi nagkakasala 
b. Sila ay mga ihiniwalay ng Diyos para sa Kanya 
c. Sila ay naghahandog sa Diyos ng peace offering 
 

7. Alin sa mga sumusunod ang hindi tama? 
a. Ako ang inyong Diyos, kayo ang Aking bayan at lalakad Akong kasama Ninyo. 
b. Ako ang magiging Diyos nila, at sila ay magiging bayan Ko at Ako ay mananahan kasama nila. 
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c. Ako ang kanilang Diyos at sila ay aking bayan, ang banal na Espiritu ay mapapasakanila. 
 

8. Bakit naging parang mga tupang ligaw ang mga hinirang ng Diyos? 
a. Sapagkat ito ang ating tadhana 
b. Sapagkat mayroon tayong kalayaang pumili at ito ay ating in-exercise 
c. Sapagkat hindi tayo nag-isip bago kumilos 

 
9. Alin sa mga sumusunod ang hindi tama? 

a. Si Jesus ang mabuting pastol kaya kilala Niya kung sino ang sa Kanya 
b. Si Jesus ang mabuting pastol kaya handa Siyang ibigay ang Kanyang buhay para Kanyang tupa 
c. Si Jesus ang mabuting pastol kaya ipinanalangin Niya ang lahat ng tao sa mundo. 

 
10. Alin sa mga pangungusap ang tama? 

a. Inihayag ni Cristo ang Ama sa buong mundo 
b. Inihayag ni Cristo ang Ama sa mga taong ibinigay ng Ama sa Kanya 
c. Inihayag ni Cristo ang Ama sa mga Judio 

 
11. Ang lahat ng sumusunod na pangungusap ay tama maliban sa  

a. Walang nakakakilala sa Anak kundi ang mga mananampalataya. 
b. Walang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak  
c. Makikilala ang Ama kung Siya ay ipapahayag ng Anak 
d. None of the above 

 
12. Alin sa mga pangungusap ang tama? 

a. Bilang pangako, tinatakan at ibinigay sa atin ni Cristo ang Banal na Espiritu.  
b. Tayo ay tinatakan at ibinigay sa atin ng Diyos ang Espiritu bilang pangako sa atin. 
a. Tinatakan tayo ng Espiritu bilang Kanyang pangako sa atin. 
 

 
 
 
II. Essay  

Sa pananaw ng katotohanan na ikaw ay pinili ng Diyos, ano dapat ang iyong mga hangarin o layunin sa 

buhay? 

 
Note:  

1. Ang essay ay maaaring isulat sa English, Tagalog or Taglish. 
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