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Soteriology:   4. Redemption 
 

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. Kailan nabuo ang plano ng pagtubos ng Diyos sa Kanyang bayan? 

a. Nang makita ng Diyos na magkasala ang tao during time-space continuum 

b. Bago pa man likhain ang sangsinukob 

c. Noong nagkaroon na ng time-space continuum 

 

2. Ang chosen people of God ay mahuhulog sa kasalanan at 

a. Sila ay makakaranas ng kamatayan 

b. Sila ay tutubusin ng Diyos 

c. Sila ay tutubusin ni Cristo 

 

3. Ang mga sumusunod ay ilang phrases na ginamit na may relasyon sa redemption maliban sa  

a. Buy back 

b. Deliverance 

c. Pay back 

 

4. Ano ang sinasabi sa atin ng mga sumusunod na talata: 1 Corinthians 6:20 at 1 Corinthians 

7:23?  

a. Tayo’s binili na may kapalit 

b. Tayo’s tinubos ng may halaga  

c. Tayo’y tinubos ng dugo 

 

5. Ano ang sinasabi sa atin ng mga sumusunod na talata: Leviticus 17:4, Hebrews 9:22 at 

Matthew 26:28? 

a. Mahalaga ang pabuhos ng dugo para sa kapatawaran ng kasalanan  

b. Mahalaga ang pagbuhos ng dugo ng hayop na walang bahid 

c. Mahalga ang pagwiwisik ng dugo para sa pagpapatawad sa kasalanan 

 
 



 

Philippine Biblical Worldview Foundation, Inc.  2 
 

 

6. Ang dugo ng animal sacrifice na ihinahandog sa Diyos nang panahon ni Moses ay 

naglalarawan ng 

a. Paghuhugas ng kasalanan ng bansang Israel 

b. Gagawing pagbuhos ng dalisay na dugo ni Cristo sa Krus ng Kalbaryo 

c. Gagawing pagliligtas ng Panginoong Jesus sa Krus ng Kalbaryo 

 

7. Ayon sa Matthew 20:28, ibinigay ni Jesus ang Kanyang buhay bilang 

a. Pantubos para sa marami 

b. Pantubos para sa lahat 

c. Pantubos para sa nais tumanggap sa kanya 

 

8.  Ang sabi sa Romans 3:11 ay No one is _______________; no one ______________; there is none who 

_____________ after God  

a. Just – understands - seeks 

b. Righteous – understands – seeks 

c. Righteous – believes – desires 

 

9. Ang tao ay nagiging righteous dahil sa kanyang  

a. Pananampalataya 

b. Pagtanggap kay Cristo 

c. Decision na sumampalataya 

 

10. Ang redemption ay may kinalaman sa pagtubos ng Diyos sa Kanyang bayan  

a. Mula sa init ng impiyerno 

b. Mula sa kamatayan 

c. Mula sa pagka-alipin ng tao sa kasamaan ng kanyang puso 

 

11. Ano ang common na makikita natin sa Galatians 3:13 at Romans 8:1-2?  

a. Tayo’y pinalaya masasamang gawain  

b. Tayo’s pinalaya sa batas ng kasalanan at kamatayan 

c. Tayo’y pinalaya sa ating mga responsibilidad 

 

12. Ang pagsagip mula sa kapangyarihan ng kadiliman tungo sa kahariang ng Diyos Anak ay 

masasabi nating  

a. Tinubos tayo mula sa mga kasiyahan sa mundo 

b. Tinubos tayo mula sa pakikipag-digma sa Kanyang kaharian 

c. Tinubos tayo mula sa digmaan 

 

13. Bakit kailangan mabuhos ang dugo ni Cristo ayon sa Matthew 26:28?  

a. Para sa kaligtasan natin 

b. para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami 

c. bilang pangtubos sa lahat ng makasalanan 
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14. Ang pagliligtas kay Abraham ay may kinalaman sa  

a. Pagpapalaya sa kanyang ama na si Terah 

b. Pagpapalaya sa mga hindi sumusunod sa Diyos 

c. Pagpapalaya sa pagsamba sa diyos-diyosan  

 

15. Ang pagtubos kay Moses ay may kinalaman sa  

a. Pagpapalaya sa sampung salot na naranasan ng mga Egyptians 

b. Pagpapalaya sa kahirapan at pagkaalipin sa mga Egyptians 

c. Pagpapalaya sa kanya nang mapatay niya ang isang Egyptian 

 

16. Sa krus ng Kalbaryo, tinubos ni Cristo ang covenant people ng Diyos mula sa  

a. Pagpunta sa purgatoryo 

b. Pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan 

c. pagpepenitensya 

 

II. Essay   

Sa pananaw ng katotohanan na ikaw ay pinili ng Diyos 

a) 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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