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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. Ang justification ay ang pagbaba ng 

a. Guilty verdict 

b. Not guilty verdict 

c. Pagsusuri sa nagkasala 

 

2. Ayon sa Romans 3:10-12 na  

a. May mga nakauunawa subalit hindi hinahanap ang Diyos 

b. Walang ni isang matuwid at walang humahanap sa Diyos 

c. May mga humahanap sa Diyos at nakakagawa ng mabuti. 

 

3. Ang katuwiran o righteousness ng Diyos ay natatamo 

a. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Cristo 

b. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga Batas 

c. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo at pagsunod sa Batas 

 

4. Ano ang tamang pangungusap? 

a. Tayo ay pinawalang-sala sa pamamagitan ng ating pagtanggap kay Cristo. 

b. Tayo ay pinawalang-sala sa pamamagitan ng mabubuting gawa para kay Cristo. 

c. Tayo ay pinawalang-sala sa dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagtubos ni Jesu Cristo. 

 

5. Ano ang tamang pangungusap ayon sa Romans 3:23? 

a. Ang lahat ng mga batang ay hindi makasalanan kaya maaari silang makaabot sa kaluwalhatian ng 

Diyos. 

b. Ang lahat ay nagkasala kaya at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 

c. Ang lahat ay nagkasala subalit may paraan upang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 

 

6. Ang ibig sabihin ng propitiation ay ang 
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a. Pagpapayapa ng galit ng Diyos kapag tayo ay nangungumpisal ng ating kasalanan. 

b. Pagpapayapa ng galit ng Diyos sa kasalanan sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo ni Jesu-Cristo. 

c. Pagpapayapa ng galit ng Diyos kapag tayo ay nagsasakripisyo para sa ating kasalanan. 

 

7. Ang righteous na tao ay 

a. Nananalig sa salita ng Diyos. 

b. Sumusunod sa Batas. 

c. Nakikinig sa salita ng Diyos. 

 

8. Isa lamang ang nasunod sa Batas at iyan ay walang iba kundi  

a. Si Moses 

b. Si Abraham 

c. Si Cristo Jesus 

 

9. Ayon sa 2 Corinthians 5:21, alin sa mga pangungusap ang tama? 

a. Ipinutong kay Cristo ang ating mga kasalanan upang ang Kanyang katuwiran ang bumalot sa atin. 

b. Ipinutong kay Cristo ang ating mga kasalanan upang mapatawad tayo sa ating kasalanan. 

c. Ipinutong kay Cristo ang kasalanan upang Siya ay mag-suffer sa krus ng Kalbaryo. 

 

10. Dahil tayo ay na-justify sa pamamagitan ng pananampalataya, 

a. Mayroon na tayong kapayapaan sa Diyos 

b. Mayroon na tayong access sa Kanyang biyaya 

c. Mayroon na tayong pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos 

d. Lahat ng nasa itaas 

 


