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3. Soteriology – 2. Predestination 
 

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 election ay may kinalaman sa sovereign act ng Diyos sa paghirang sa Kanyang natatanging bayan, 

samantalang ang predestination ay pagtatalaga ng Diyos sa Kanyang mga anak patungkol sa 

a. Magiging rewards sa accomplishments nila 

b. Magiging pribilehiyo at benepisyo na ipagkakaloob sa kanila 

c. Kanilang kaligtasan 

 

2. Ang election ay tungkol sa kaligtasan ng mga hinirang samantalang ang predestination ay 

a. Tungkol sa paghuhubog ng kanilang character at relationship with God. 

b. One-time act of God the Father 

c. Tungkol sa pagkahulog ng tao sa kasalanan 

 

3. Ang unang dahilan ng ating pagkatalaga ay upang 

a. Gumawa ng mabubuting gawa 

b. Maging kawangis ng Panginoong Jesus 

c. Maging masunuring mga anak ng Diyos 

 

4. Ayon sa Romans 8:29-30, ang mga hinirang ng Diyos ay Kanyang 

a. Tinawag, niluwalhati, pinawalang-sala at itinalaga 

b. Tinawag, itinalaga at niluwalhati, at pinawalang-sala 

c. Itinalaga, tinawag, pinawalang-sala at niluwalhati 

 

5. Ang pangalawang layunin ng pagtatalaga ay upang  

a. Tayo ay maglingkod sa pangalan ni Jesus 

b. Tayo ay maging asin at ilaw sa sanlibutan 

c. Tayo ay kukupkupin bilang mga ampon  

 

6. Ang pangatlong pribilehiyo ng mga itinalaga ng Diyos ay  
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a. Tulungan ang ating kapwa na naghihirap 

b. Lakaran ang good works na plinano ng Diyos para sa atin 

c. Maging magaling sa pagsunod ng kautusan 

 

7. Bakit kailangang maihubog tayo sa wangis ni Cristo?  

a. Sapagkat hindi perfect ang image ni Cristo sa atin 

b. Sapagkat dahil sa kasalanan, na-distort ang image ni Cristo sa atin 

c. Sapagkat tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos 

 

8. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating buhay para sa 

a. Kanyang kaluguran 

b. Sa ating kasiyahan 

c. Kabutihan ng lahat 

 

9. Ang paghuhubog sa wangis ng Diyos ay gawain ng 

a. Diyos Anak 

b. Diyos Espiritung Banal 

c. Diyos Ama 

 

10. Ano ang kinakailangan upang magkaroon ka ng karapatan na maging anak ng Diyos ayon sa John 1:11-

13?  

a. Obedience to the law 

b. Faith in Jesus Christ 

c. Good works  

 

11. Ang requirement ng law ay ________________ at walang makakasunod dito. 

a. Perfect obedience 

b. Perfect performance 

c. Perfect way of living 

 

12. Ang pagwawalang-sala ay nakakamtan sa pamamagitan ng  

a. Pagsunod sa batas 

b. Pagtitiwala sa salita ng Diyos 

c. Pagpapakasakit  

 

13. Ang pag-aampon ay isang legal transaction. Nakapaloob rito ang 

a. Kung sino ang may awtoridad sa inampon 

b. Mga obligasyon ng inampon 

c. Mga pinawalang-bisang obligasyon ng inampon 

d. Lahat ng nasa itaas 

 

14. Nang tayo ay ampunin ng Diyos, inilipat na Niya tayo mula sa  

a. kaharian ng pagiging makasarili tungo sa kaharian ng kabutihan 

b. kapangyarihan ng kadiliman tungo sa kaharian ng Kanyang minamahal na Anak 

c. paggawa ng kasalanan tungo sa perfect obedience 

 

15. Sa Ephesians 2:1-3, sinasabi na tayo ay patay dahil sa ating mga kasalanan kaya 
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a. Tayo’y paminsan-minsan nakapagbibigay kaluguran sa Diyos 

b. Tayo’y nakapagpipigil sa pagnanasa ng laman 

c. Tayo’y sunud-sunuran lang sa gawi ng mundo at pamamaraan ng diablo 

 

16. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang mga inampon ng Diyos ay may obligasyon na patayin ang mga pagnanasa ng laman sa 

pamamagitan ng Banal na Espiritu 

b. Ang mga inampon ng Diyos ay may obligasyon na magpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal 

c. Ang mga inampon ng Diyos ay may obligasyon na patuloy na makipagkaibigan sa mundo  

 

17. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang mga inampon ng Diyos ay mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos 

b. Ang mga inampon ng Diyos ay mga tagapaglingkod sa kaharian ng Diyos. 

c. Ang mga inampon ng Diyos ay co-heirs ni Cristo. 

d. None of the above 

 

18. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang mga anak ng Diyos ay dapat gumawa ng kanilang mga naisin upang malakaran ang kanilang 

mabubuting gawa. 

b. May ihinandang mabubuting gawa ang Diyos para sa Kanyang mga anak na dapat nilang lakaran. 

c. Tayo ay gumagawa ng ating mga plano subalit ang Diyos ang nagdi-direct ng ating paglakad. 

 

19. Tayong lahat ay galing sa mundo kaya sinabi ni Paul na 

a. Sumabay lamang tayo sa agos ng mundo 

b. Huwag makiayon sa sistema ng mundo 

c. Sumama tayo sa agos ng mundo kung ito’y pakinabang sa atin 

 

20. Ano ang unang gagawin ng isang seeker? 

a. Mag-aaral ng Salita ng Diyos 

b. Aalamin ang mga guidelines in Christian Living 

c. Aalamin niya kung ano ang kanyang talents 

 
 
II. Essay   

Sa pananaw ng katotohanan na ikaw ay pinili ng Diyos 

a) Ano dapat ang iyong mga hangarin o layunin sa buhay? 

b) Gumawa ka ng isang daily activity chart para ma-schedule mo ang takbo ng buhay mo sa isang 

araw. (250 words or more) 

 
Note:  

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