
Pangalan  Tintasyon 
Petsa  Pagsulay ika-5 nga Edisyon 
Klase   Grado 

Tama – Mali nga mga Pangutana (1 punto taga isa) 
Panudlo:  Butangan ug     X     kung ang tubag tama. 
   Butangan ug     O     kung ang tubag mali. 

1. Kung imung suklan ang yawa, mohunong na siya sa pagtintal kanimo ug 
mupahawa gikan kanimo. 

2. Ang labing maayo nga paagi aron makapangandam alang sa pagtintal mao ang 
pagpaduol sa Dios. 

3. Pagkahuman nimong isa ka Kristohanon, gusto sa Diyos nga imong ibaliwala ang 
imong mga pangandoy. 

4. Si Hesus wala gyud matintal sama ka lisud sa mga tawo karon. 

5. Kanunay nga gusto ni Satanas nga hunahunaon nga mga sangputanan sa pagbuhat 
kung unsa ang iyang gitintal nga akong buhaton. 

6. Nagsaad ang Diyos nga pun-on tanan nimong panginahanglan. 

7. Kung gitintal ni satanas ang mga tawo sa pagpakasala, kanunay niya sultihan sila 
nga gitintal niya sila. 

8. Gisugo sa Diyos ang mga Kristohanon nga wagtangon ang mga pangandoy nga 
makasasala. 

9. Walay bisan kinsa na Kristohanon na maka pugong sa bisan unsa na temtasyon na 
mag-abot gikan kay satanas. 

10. Kung ang mga tawo mubigay sa temtasyon, kasagaran makasinati ug temporaryo 
na kalipay sa bisag unsa ilang buhaton. 

11. Dili gyud nako dapat daganan ang mga paghitabo na naga hatag ug temtasyon 
aron ko makasala. 

12. Bisag unsa ka taas ang imong pagpangandam sa mga temtasyon, si satanas mo 
tintal gyud na aron aron ka makasala. 

13. Kung ang isa ka tawo mubigay sa temtasyon kasagaran dali nalang magpadala sa 
temtasyon pag usab. 

14. Kung ang isa ka tawo nakasala kinahanglan iya gyud tungluhon ang yawa dayon. 

15. Dili gyud ka pabati-on ni Satanas nga mobati ka nga sad-an sa imong pagtugyan 
sa tintasyon pagkahuman nimo itugyan ang imong mga sala sa Diyos. 

16. Kung akong punu-on ang akong mga panginahanglan sa mga pamaagi sa Diyos, 
wala’y daghang higayon si satanas nga tintalon ko sa kana na mga area. 

17. Sala kini aron matintal. 
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Tama – Mali nga mga Pangutana (Padayon) 

18. Kinahanglan nako kanunay makigsulti sa Dios sa matag higayon nga ako gitintal. 

19. Kung gitugotan sa isa ka tawo ang iyang mga pangandoy nga dili makontrol,  
ang mga pagtintal sa pagpakasala mahimong labi ka lisud suklan. 

20. Maayo nga hunahunaon ang bahin sa pagbuhat kung unsa ang gitintal nimo nga 
buhaton, aron lang dili nimo kini buhaton. 

21. Pagkahuman nga maghatag ka sa isa ka piho nga pagtintal, kinahanglan nga 
manaad ka sa Diyos nga dili na nimo hatagan pag-usab ang pagsulay. 

22. Kung gitintal ako sa pagpakasala, kinahanglan nako kanunay nga pangitaon ang 
panginahanglan nga gisulayan ni Satanas nga magtagbo ako. 

Daghang Pagpilian nga mga Pangutana (3 puntos taga isa) 
Panudlo:  Pili-a ang pinaka maayo nga tubag ug ibutang ang letra na tubag sa blangko 

atubangan sa pangutana. 

1. Ang labing maayo nga paagi aron mabuntog ang tintasyon mao ang 
A.  ibaliwala kini. (Isulti sa imong kaugalingon, “wala kini.”) 
B.  pamalandungi ang mga bersikulo sa Bibliya nga naghisgot bahin sa matag 

tintasyon 
C.  kataw-an ang tintasyon 

2. Pila ka beses nga gitintal sa Dios ang mga tawo sa pagpakasala? 
A.  Lamang kung ang isa ka tawo makasasala 
B.  Usahay kung ang isa ka tawo mosupak Kaniya 
C.  Dili gyud 

Mga Mubo nga Tubag sa Pangutana 

1.  Unsa ang tentasyon? (6 puntos)  
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2.  Unsa ang 6 nga mga butang nga mahimo nimo buhaton aron maandam ka sa tintasyon? 
(12 puntos, 2 puntos taga parti) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

3.  Unsa man ang kinahanglan buhaton (hunahunaon) sa isa ka tawo kung siyavgitintal sa 
pagpakasala? 

 Ilista ang 6 ka lakang nga plano sa aksyon nga gihisgutan sa klase.   
(18 puntos, 3 puntos taga parti) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

4.  Sa matag higayon nga tintalon ka sa yawa sa pagpakasala, gipaningkamutan ka niya nga 
matagbaw bisan isa ka panginahanglan o pangandoy sa imong kinabuhi. Ipasabot ang 
kalainan tali sa imong mga panginahanglan ug sa imong mga pangandoy. (6 pts.) 
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5.  Paghatag ug 2 ka pananglitan sa mga panginahanglan ug pangandoy. Pagsulay ug 
pagpili sa mga kanunay nga gigamit sa yawa kung gitintal niya ang mga Kristiyano nga 
magpakasala. (8 puntos, 2 puntos taga parti) 

 Pangandoy   

 Pangandoy   

 Panginahanglan   

 Panginahanglan   

6.  Unsa man ang kinahanglan buhaton sa isa ka Kristiyano pagkahuman niya gitugyan ang 
isa ka tentasyon? Pagsulat ug maskin 4 ka mga butang nga kinahanglan buhaton sa isa 
ka Kristiyano. (8 puntos, 2 puntos taga parti) 

 1.     

      

 2.     

      

 3.     

      

 4.     

      

7.  Isulat ang bersikulo ng ana memorize. (14 puntos, 7 puntos taga isa) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


