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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. Sa Old Testament ginagamit ang pagbubukod sa  

a. Mga hayop lamang na ginagamit sa paghahandog.   

b. Paghihiwalay ng mga bagay, tao o hayop para sa gawain ng Diyos 

c. Mga bagay lamang na ginagamit sa tabernakulo. 

 

2. Si Aaron ay ibinukod din 

a. Bilang handog sa Diyos 

b. Para sa pagsasagawa ng mga ritual bilang high priest. 

d. Bilang panganay na lalaki. 

 

3. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Sa NT, ang sanctification process ay maaaring maranasan ng lahat ng nakakakilala kay Cristo. 

b. Sa NT, ang sanctification ay proceso ng pagbabago tungo sa pagcocomporme sa wangis ni Cristo. 

c. Sa NT, ang sanctification ay nagaganap lamang sa buhay ng mga taong born-again. 

 

4. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang sanctification ay pre-requisite ng justification. 

b. Ang justification ay nauuna kaysa sa proceso ng sanctification. 

c. Ang tao na hindi pa na-justify ay hindi makararanas ng sanctification. 

 

5. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang ating kaligtasan ay hindi performance-based sapagkat ito ay biyaya na kaloob ng Diyos. 

b. Ang tao ay may bahagi sa kanyang sanctification sa oras na siya ay ma-born-again. 

c. Ang sanctification ay magdadala sa isang Cristiano sa langit. 

 

6. Ang back-sliding ay nagpapatunay na  

a. Hindi makakarating sa langit ang isang professing Christian. 
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b. Totoo ang struggle na nararanasan ng believer sa dominance ng old and new heart. 

c. Hindi tunay ang pagtanggap ng isang professing Christian sa gospel. 

 


