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Soteriology:   7. Call 
 

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 sabi sa Romans 8:29-30 na ang kinilala ng Diyos ay Kanyang 

a. Tinubos 
b. Tinawag 
c. Tinalaga  

 
2. Sa Romans 8:29-30 pa rin, sinabi rito na ang tinalaga ng Diyos ay Kanyang  

a. Tinubos 
b. Tinawag 
c. Pinawalang-sala 

 
3. May dalawang uri ang pagtawag ng Diyos sa tao,  

a. Para sa kanyang kaligtasan at kasiguruhan 
b. Para sa kanyang kaligtasan at katahimikan 
c. Para sa kanyang kaligtasan at gawain  

 
4. Bakit tinawag ng Diyos si Adan? 

a. Sapagkat siya ay nagtago sa halamanan sa hardin 
b. Upang siya ay iligtas ng Diyos 
c. Upang bigyan diin na siya ay nawalay sa Diyos dahil sa kasalanan 

 
5. Ang unang tawag sa atin ay 

a. Para matanggap natin ang mensahe ng kaligtasan 
b. Para isakatuparan ang ating layunin 
c. Para sa ikabubuti ng ating buhay 

 
6. Ang tao ay nawala sa presensya ng Diyos at napalayas sa Paraiso dahil sa  

a. Kasalanan 
b. Kahibangan 
c. Katigasan ng ulo 
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7. Ayon sa Luke 19:10, si Cristo ay naparito upang 
a. Pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan 
b. Hanapin at iligtas ang naligaw 
c. Magkaroon ng kapahingahan ang mga napapagal 

 
8. Ang mga sumusunod na pangungusap ay tama maliban sa 

a. Ang pagtitiwala ni Noah sa salita ng Diyos ang nagligtas sa kanya at sa kanyang pamilya 
mula sa silakbo ng galit ng Diyos.  

b. Si Noah ay matuwid sa mata ng Diyos. 
c. Si Noah ay sumunod sa utos ng Diyos kaya siya ay tinuring na matuwid sa mata ng Diyos. 

 
9. Bago tayo makasunod sa tawag ng Diyos, mayroon munang nangyayari sa atin at ang tawag 

dito ay 
a. Justification 
b. Regeneration 
c. Election 

 
10. Ang _______________ ang nagpapatunay ng katotohanan ng unang tawag, ang belief. 

a. Humility 
b. Patience  
c. Obedience  

 
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. 

 


