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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. Dalawa ang posibleng kahulugan ng sanctification – Pagbubukod at 

a. Paghihirang 

b. Pagbabanal 

c. Pagtutubos  

 

2. Ang pagbubukod ay may kinalaman sa  

a. Paghirang ng Ama sa magiging bayan Niya 

b. Pagtubos sa bayan ng Diyos 

c. Paglikha sa bayan ng Diyos 

 

3. Anong pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang Sanctification ay ginanap in eternity and in time. 

b. Ang paghihirang at pagtatalaga ay naganap sa kalooban ng Diyos in time. 

c. Ang paglalahad sa mga hinirang ay isinasakatuparan in time. 

 

4. Ang election ay monergistic dahil ito ay  

a. May bahagi ang tao nang siya ay tumanggap kay Cristo. 

b. Ginawa ng Diyos nang makita niyang tatanggapin siya ng tao. 

c. Sovereign will and sovereign act ng Diyos 

 

5. Ang pagsasakatuparan ng objectives ng predestination ay synergistic sapagkat 

a. Ito ay participatory. 

b. Ito ay naganap in eternity. 

c. Ito ay gawa lamang ng Diyos. 

 

6. Sa John 17:17, ang isang believer ay naibubukod sa pamamagitan ng 

a. Pagsunod sa Diyos 
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b. Paglilingkod sa Diyos 

c. Katotohanan ng salita ng Diyos 

 

7. Kapag ang believer ay nagkakaroon ng inner struggle, ito isang sign na 

a. Siya ay nawawala sa kanyang pag-iisip 

b. Siya ay nasa sanctification process 

c. Siya ay confused kung ano ang dapat niyang gawin 

 

8. Ang isang ebidensya ng sanctification sa buhay ng mananampalataya ay ang 

a. Ang pagiging sensitive sa needs ng ibang tao. 

b. Ang pagiging sensitive sa karumihan ng kasalanan 

c. Ang pagiging sensitive kaya madali siyang masaktan 

 

9. Ang mga pagnanasa na nanahan sa puso ng isang born-again ay 

a. Laging pansarili lamang 

b. Pagnanasa ng lumang puso at pagnanasa ng kanyang bagong puso 

c. Pagnanasa lamang ng bagong puso. 

 

10. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang mga nabubuhay na kay Cristo ay nagkakasala pa rin. 

b. Ang mga nabubuhay na kay Cristo ay hindi na nagkakasala. 

c. Ang mga nabubugay na kay Cristo ay humihingi agad ng kapatawaran sa kasalanang nagawa. 

 


