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Soteriology: 1. Election  
 

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. Ang ginawang paghirang ng Diyos ay  

a. May kinalaman sa pagtanggap ng tao kay Cristo sa kanyang puso 

b. Hindi naka-condisyon sa ginawa o inisip ng tao – past, present or future 

c. Naka-condisyon sa pagsunod ng tao sa kautusan sa present and future 

 

2. Ang mga hinirang ng Diyos ay kinilala Niya nang  

a. Sila ay isilang na kanilang ina 

b. Bago pa sila binigyang hugis sa sinapupunan ng kanilang ina 

c. likhain ng Diyos ang mundo 

 
3. Kapag sinabi ni Jesus na kilala Niya ang Kanyang tupa, ibig sabihin ay 

a. Kilala na Niya sila bago pa man likhain ang sansinukob 

b. Nakita Niya sino-sino ang sasampalataya sa Kanya  

c. Kilala Niya kung sino ang tatanggap sa Kanya bilang Tagapagligtas 
 
4. Mayroong hindi kinikilala ang Panginoong Jesus. Sila ang 

a. Mga gumagawa ng kababalaghan 
b. Mga espiritista at mangkukulam 
c. Mga manggagawa ng karimlan 

 
5. Ang dugo ni Cristo ay nabuhos para sa paghuhugas ng kasalanan ng 

a. lahat ng tao 
b. mga gumagawa ng mabuti 
c. Kanyang mga hinirang 

 
6. Si Esau ay kinamuhian ng Diyos at si Jacob ay Kanyang inibig sapagkat 

a. Favorite ng Diyos si Jacob 
b. Hinirang ng Diyos si Jacob 
c. Kinalugdan ng Diyos si Jacob 

 
7. Ang mga tumanggap at naniwala sa pangalan ni Jesus ay binigyan ng karapatang 

a. Tagapagmana ng lupain 
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b. Maging anak ng Diyos 
c. Maging anak ni Cristo 

 
8. Ang pagtanggap natin sa Panginoong Jesus ay naka-ugat sa  

a. Kalooban ng tao 
b. Kalooban ng Diyos 
c. Kalooban ng Diyos at ng tao 

 
9. Kapag ang isang bagay ay ipinagkaloob sa iyo kahit hindi ka karapat-dapat tumanggap nito, ang tawag 

dito ay 

a. Merit 

b. Grace 

c. Mercy  

 
10. Ang election ay resulta ng  

a. Justice at mercy ng Diyos 

b. Sovereign will at sovereign grace ng Diyos 

c. Merit ng ating pagpili sa Diyos 

 
11. Ang kaligtasan ay nagmula sa _____________ ng Diyos. 

a. Compassion  
b. Free will 
c. Kapangyarihan  

 
12. Alin sa mga pangungusap ang tama? 

a. Lahat ay nagkasala subalit ang iba ay nakatanggap ng habag at awa ng Diyos. 

b. Lahat ay nagkasala kaya lahat ay nakatanggap ng hustisya ng Diyos. 

c. Lahat ay nagkasala kaya ang lahat ay nagsisi sa kanilang kasalanan. 

 

13. Ang pagpili ng Diyos sa atin ay dahil   

a. Sa Kanyang biyaya  

b. Nakita Niyang tatanggapin natin si Jesus 

c. Sa Kanyang kalooban 

 

14. Ang kaisipan na ang Diyos ay tumingin sa corridor of time upang makita Niya kung sino ang tatanggap ng 

ebanghelyo ni Cristo ay sumasalungat sa Kanyang characteristic bilang 

a. Compassionate God 

b. All-knowing God 

c. Merciful God 

 

15. Ang taong tumatanggap at sumamplataya sa salita ni Cristo ay nasa 

a. State of grace 

b. Fallen state 

c. Natural state 

 

16. Ang sabi sa 1 Corinthians 2:14 ay  

a. Ang mga spiritual na bagay ay natatanggap ng natural man 

b. Ang mga spiritual na bagay ay spiritually discerned at kahangalan sa natural man. 
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c. Ang mga spiritual na bagay ay mahirap maunawaan ng lahat ng tao. 

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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