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Pangalan  __ Malampuson nga Kristohanong Pagpuyo 
Klase  __ Proyekto 1 
Petsa nga Gitakda  __ 

Akong Konsensya 
Ang konsensya sa usa ka tawo usahay lisud sabton. Ang katuyoan niini nga proyekto mao 
nga imong tan-awon kini ug susihon kung unsa ang giingon sa Bibliya bahin niini. 

1. Pangitaa ang pulong nga “konsensya”sa diksyonaryo ug isulat ang kahulugan niini. 
Mahimo nimong idugang ang imong kaugalingon nga mga ideya. 

  

  

  

2. Unsa man ang gibati sa usa ka tawo nga nakonsensya? 

  

  

  

3. Unsa ang gibati nga adunay usa ka limpyo nga konsensya? 

  

  

  

4. Sa unsang paagi makabaton ug hinlo nga konsensya ang usa ka tawo?  
Basaha ang 1 Juan 1:9. 

  

  

  

5. Unsa ang usa sa mga tumong ni Pablo sa kinabuhi? Basaha ang Buhat 24:16. 

  

  

6. Unsa ang gisulti ni Pablo nga buhaton ni Timoteo bahin sa iyang konsensya?  
Basaha ang 1 Timoteo 1:18-19. 
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7. Unsay nahitabo niadtong wala mamati sa ilang konsensya?  
Basaha ang 1 Timoteo 1:18-19. 

  

  

  

  

8. Basaha ang Salmo 51. Ang pag-ampo ni Haring David human siya makasala batok sa 
Dios. Gihulagway ni David ang iyang bation sa dihang pasayloon sa Dios ang iyang 
sala ug hatagan siyag hinlo nga konsensya. 

Unsa ang gihangyo ni David nga ihatag sa Dios kaniya aron ipakita nga siya gipasaylo? 
Ilista ang upat ka butang. Isulat ang numero sa bersikulo diin imong gikuha ang matag 
tubag. 

A. vs.    

B. vs.    

C. vs.    

D. vs.    

E. vs.    

F. vs.    

9. Kon gusto nimong magpabilin ang hinlo nga konsensya, ang imong binuhatan 
kinahanglang mohaom sa mga sukdanan sa Dios. Kon imong tumanon ang mga balaod 
sa Dios malimpyo ang imong konsensya. Basaha ang 1 Pedro 2:12.  
Nganong importante ang pagbaton ug limpyo nga konsensya ug pagkinabuhi nga 
diosnon? 

  

  

  

  

10. Ilista ang bisan unsang pangutana nimo bahin sa konsensya sa usa ka tawo. 

  

  

  

  

  

  



Pangalan  __ Malampuson nga Kristohanong Pagpuyo 
Klase  __ Proyekto 2 
Petsa nga Gitakda  __ 

Mga tumong sa Bibliya 
Ang Bibliya naghatag kanato ug daghang ideya kon sa unsang paagi magtakda ug mga 
tumong ug matuman kini. Atong diskobrehon kung unsa ang gisulti sa Dios bahin niining 
importante, apan lisud, bahin sa kristohanong kinabuhi. 

1. Panultihun 16:1 MBB 
Ang tawo maghumog mga laraw, apa ang Ginoo maoy magbuot sa tanan. 

Panultihun 16:9 MBB 
Ikaw ang maglaraw, apan ang GINOO maoy maggiya kanimo sa imong pagbuhat niini. 

Ipasabut sa imong kaugalingon nga mga pulong kung unsa ang gisulti niini nga mga 
bersikulo bahin sa imong parte ug bahin sa Dios sa paghimo og mga tumong ug 
pagkompleto sa mga tumong. 

Bahin sa Dios:   

  

  

  

Akong Bahin:   

  

  

  

2. Unsa ang saad nga gihatag sa Dios kanato sa Filipos 4:13? 

  

  

  

3. Basaha ang Filipos 1:6.  
Unsa ka dugay ang plano sa Dios sa pagtabang kanimo nga motubo?  
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4. Basaha ang 2 Corinto 8:11 (sa ubos). Unsa ang tulo ka butang nga gisulti kanimo niini 
nga bersikulo mahitungod sa mga tumong? 

2 Corinto 8:11 MBB 
 Busa padayona ug taposa ang buhat! Pagmadasigon kamo sa pagtapos niini sama sa 

inyong pagplano niini ug hatag kutob sa inyong mahimo. 

A.   

B.   

C.   

5. Basaha ang 1 Cronica 28:20 (sa ubos). 

 1 Cronica 28:20 MBB 
 Unya miingon si David kang solomon nga iyang anak, “Lig-ona ang imong kaugalingon 

ug pagmadasigon ug buhata kini. Ayaw kahadlok kay ang GINOONG Dios, ang Dios 
nga akong gialagaran, mag-uban gayod kanimo hangtod nga mahuman nimog tukod 
ang iyang Templo.” 

 Unsa nga bahin niini nga bersikulo ang labing makatabang kanimo? Ipasabot. 

  

  

  

  

6. Unsang ubang mga bersikulo sa Bibliya ang nakatabang kanimo sa paghimo sa imong 
mga tinguha? Unsa nga mga bersikulo ang nagdasig kanimo sa pagkompleto sa imong 
mga tinguha? 

    

    

    

    

7. Ilista ang pipila ka bahin sa imong kinabuhi nga gusto nimong molambo. 

  

  

  

  



Pangalan  __ Malampuson nga Kristohanong Pagpuyo 
Klase  __ Proyekto 3 
Petsa nga Gitakda  __ 

Mga Tumong sa Aksyon 
Sa miaging sesyon sa klase, naghisgut mi mahitungod sa paghimo og inadlaw nga mga 
buluhaton nga makatabang kanamo nga molambo. Kini nga proyekto gidisenyo aron 
matabangan ka nga mapraktis ang among gihisgutan sa klase. Tan-awa ang mga pahina 16-21 
sa Manwal sa Estudyante alang sa dugang nga mga ideya. 

1. Unsa ang usa ka problema (o kahimtang nga puno sa stress) nga imong nasinati sa 
miaging pipila ka mga adlaw? Ihulagway kini. 
  
  
  

2. Paggahin ug pipila ka minuto karon ug pag-ampo. Hangyoa ang Ginoo sa pagtabang 
kanimo nga makat-on gikan niini nga kasinatian aron ikaw mahimong mas malampuson 
nga Kristohanon. Pagsulat og mubo nga pag-ampo ngadto sa Dios mahitungod niini nga 
sitwasyon. 
  
  
  

3. Unsa ang pipila ka mga bahin sa imong kinabuhi diin ikaw mahimong motubo nga 
makatabang kanimo nga mahimong mas sama ni Kristo sa sunod na higayon nga ikaw 
mag-atubang sa sama (o susama) nga sitwasyon nga imong gihulagway sa #1 sa 
ibabaw? Isulat ang usa ka parte diin mahimo kang motubo. Kung magsulat ka labaw sa 
usa, lingini ang usa nga imong gamiton sa nahabilin nga proyekto. 
  
  
  

4. Pangita og tulo ka mga bersikulo nga may kalabutan sa dapit diin gusto nimong 
motubo. 

 A. Bersikulo    
   
   

  Sa unsang paagi kini nga bersikulo makatabang kanako   
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4. B. Bersikulo    

   
   

  Sa unsang paagi kini nga bersikulo makatabang kanako   
   
   

 C. Bersikulo    
   
   

  Sa unsang paagi kini nga bersikulo makatabang kanako   
   
   

5. Paglista og daghang personal nga mga tumong sa aplikasyon nga imong mahunahunaan 
nga makatabang kanimo sa pagtubo sa dapit nga imong gilista sa pangutana #3 sa 
pahina 1 niini nga proyekto. Sulayi nga gamiton ang pipila ka ideya nga imong  
nakat-onan gikan sa imong pagtuon sa Bibliya. (Gamit og dugang mga papel kon 
gikinahanglan.) 
  
  
  
  

6. Pagpili og usa sa mga tumong nga imong gilista sa #5 sa ibabaw. Susiha ang mga notes 
sa mga pahina 20-21 sa Manwal sa Estudyante aron masuta kon kinahanglan bang 
usbon ang imong tumong. (Part D. “Unsa ang mga marka sa usa ka maayong  
adlaw-adlaw nga tumong?”) Isulat ang imong tumong dinhi. Mahimo nimong ipasusi sa 
imong magtutudlo ang imong tumong sa dili ka pa mosulay sa pagkompleto niini. 
  
  
  

7. Pagtrabaho sa pagkompleto sa imong buluhaton. 

8. Timbang-timbanga ang mga resulta. Unsa ang nahitabo sa dihang misulay ka sa 
pagkompleto sa tumong nga imong gitakda? Unsang mga problema ang mitungha? 
Sayon ba o lisud? Unsa ang imong nakat-unan gikan sa kasinatian?  
  
  
  



Pangalan  __ Malampuson nga Kristohanong Pagpuyo 
Klase  __ Proyekto 4 
Petsa nga Gitakda  __ 

Akong Emosyon 
1. Basaha sa 2 Corinto 8:11. Unsa nga emosyon ang kinahanglan nimong ipahayag kung 

buhaton nimo ang imong trabaho? 

2 Corinto 8:11 MBB 
 Busa padayona ug taposa ang buhat! Pagmadasigon kamo sa pagtapos niini sama sa 

inyong pagplano niini ug hatag kutob sa inyong mahimo. 

  

2. Unsang mga emosyon ang gusto sa Diyos nga masinati sa mga Kristohanon sa ilang 
kinabuhi? 

 A. Mark 12:30-31   

 B. Juan 14:27   

 C. 1 Pedro 1:6; 1 Juan 1:4   

3. Unsang mga emosyon ang dili angay modominar sa kinabuhi sa Kristohanon? 

 A. 2 Timoteo 1:7   

 B. Santiago 1:19-20   

 C. Pagkasad-an 

4. 1 Corinto 10:29 ““Importante ang pagbati sa laing tawo. Dili kita gawasnon sa pagbuhat 
sa mga butang nga makapasakit sa laing tawo.” 

A. Makahunahuna ka ba og usa ka sitwasyon sa milabay nga pipila ka mga adlaw diin 
ikaw nakahimo og usa ka butang nga nakapasakit sa laing tawo? Ihulagway kini. 
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4. B. Unsa nga mga emosyon ang imong nasinati sa maong sitwasyon? 

  

  

  

  

 C. Unsa nga mga emosyon nga imong mahunahunaan ang gibati sa laing tawo sa 
panahon o pagkahuman niini nga kasinatian? 

  

  

  

  

  

 D. Unsaon man nimo nga lahi ang imong tubag aron dili masakitan ang laing tawo? 

  

  

  

  

  

  

5. Unsa ang usa ka emosyon nga gusto nimo nga tabangan ka sa Ginoo nga ipahayag sa 
mas biblikanhon nga paagi? 

  



Pangalan  __ Malampuson nga Kristohanong Pagpuyo 
Klase  __ Proyekto 5 
Petsa nga Gitakda  __ 

Kinsa ang Balaang Espiritu? 
Ang Bibliya mao ang pinakamaayong dapit aron mahibal-an kung kinsa ang Balaang Espiritu 
ug unsa ang Iyang ginabuhat. Makadungog ka og pipila ka mga pahayag sa mga tawo sa ilang 
opinyon mahitungod sa Balaang Espiritu ug sa Iyang Ministry.Pag-amping nga gamiton nimo 
ang Bibliya sa pagtimbang-timbang sa mga opinyon sa mga tawo sa dili paka motuo sa ilang 
gisulti. 

1. Basaha sa Juan 14:15-17 sa imong Bibliya. Unsa ang mga ngalan nga gigamit sa  
gihulagway sa Balaang Espiritu sa kini nga bersikulo? 

 A.    

 B.    

 Unsang bersyon (translation) sa Bibliya ang imong gigamit sa imong mga tubag alang 
niini nga pangutana? 

  

2. Gipatin-aw ni Hesus kung unsa ang buhaton sa Balaang Espiritu sa kalibutan 
pagkahuman sa pagbalik ni Hesus sa langit. Bisan sa wala pa mahimong kristohanon 
ang usa ka tawo, ang Balaang Espiritu nagalihok na sa iyang kinabuhi. Unsa ang tulo ka 
butang nga ipakita sa Espiritu Santo kanato?  Basaha ang Juan 16:6-11.  
Isulat ang bersikulo diin imong gikuha ang imong tubag. 

A. vs.    

B. vs.    

C. vs.    

3. Basaha ang Roma 8:16.  Ang Balaang Espiritu adunay importante nga mga 
responsibilidad sa imong kinabuhi sa dihang mohimo ka og desisyon nga mahimong 
kristohanon. Unsa ang gisaad sa Balaang Espiritu nga buhaton diha kanimo kon ikaw 
mahimong kristohanon?  

  

  

  

4. Sumala sa Juan 14:17, giunsa nato pagkaila ang Balaang Espiritu? 
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5. Basaha ang Juan 14:25-27. Unsa ang duha ka butang nga gisaad ni Hesus nga buhaton 
sa Balaang Espiritu alang niadtong motuo Kaniya? 

 A.    

 B.    

6. Unsa ang gibuhat sa Balaang Espiritu alang sa mga Kristohanon? 

 A. Roma 8:9 (2 ka butang)   

 B. Roma 8:9   

 C. Juan 16:13   

 D. Roma 8:16   

7. Basaha ang Efeso 4:29-32. Ang Espiritu Santo kay Dios. Naa siyay pagbati. Ang imong 
mga aksyon makaapekto Kaniya. Unsa nga tambag ang gihatag kanimo bahin sa imong 
relasyon sa Balaang Espiritu? 

  

  

  

8. Unsa ang pipila ka mga butang nga mahimo sa mga kristohanon nga makapaguol sa 
Balaang Espiritu? 

  

  

  

  

  

  

9. Basaha ang Roma 8:26-27.  Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang Balaang Espiritu 
makatabang sa mga Kristohanon? 
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Klase  __ Proyekto 6 
Petsa nga Gitakda  __ 

Ang Espiritu Santo sa Akong Kinabuhi 
1. Hunahunaa pagbalik ang imong nahibaloan bahin sa Dios sa ni-aging unom ka bulan. 

Niadtong panahona, unsa ang imong mga ideya o pagtuo mahitungod sa  
Balaang Espiritu? 

  

  

  

  

2. Ipasabut kon sa unsang paagi ang imong mga ideya ug pagtuo mahitungod sa  
Balaang Espiritu nausab sa miaging unom ka bulan. 

  

  

  

  

  

3. Hunahunaa sulod sa pipila ka minuto kon unsa nga dapit ang anaa sa Balaang Espiritu 
sa imong kinabuhi karon. Basaha ang matag usa sa mosunod nga mga pamahayag ug 
dayon markahi kon hain sa tulo ka mga pagpili ang labing maayo nga naghulagway sa 
imong relasyon karon uban sa Balaang Espiritu. 

 Daghan Pipila Panagsa 

A. Pagkonbik kanako sa sala.    

B. Nagtabang kanako nga masabtan ang Bibliya.    

C. Nagtabang kanako nga makita ang kalainan tali sa 
reyalidad ug sa malimbongong mga pagtintal ni 
Satanas. 

   

D. Paghupay kanako sa akong kalisdanan.    

E. Gipakita kanako kung asa ko kinahanglan nga 
motubo. 

   

F. Pagtabang kanako sa pagbag-o sa akong kina-iya 
sa mga tawo nga adunay awtoridad sa ako-a. 
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4. Kung imong tugotan ang Balaang Espiritu nga mo-giya kanimo sa imong 
espirituhanong pagtubo, Iya kang tabangan nga mahimong usa ka mabungahon nga 
Kristiyano.  Unsa ang siyam ka mga paghulagway sa bunga sa Balaang Espiritu nga 
gilista sa Galacia 5:22-23? Human nimo malista ang tanan nga siyam, hunahunaa kung 
unsa ka ka malampuson sa pagpahayag niini sa imong adlaw-adlaw nga mga buluhaton. 
Hatagi ang imong kaugalingon og score nga 1 ngadto sa 10 alang sa matag bunga sa 
Balaang Espiritu. Ang 10 nagpasabut nga kini usa ka lig-on nga punto sa imong 
kinabuhi, ug ang 1 nagpasabut nga kinahanglan nimo ang daghang pag-uswag sa niini 
nga bunga sa Balaang Espiritu. 

    

    

    

    

   

5. Hain niining mga bunga sa Balaang Espiritu ang gusto nimong pauswagon sa imong 
kinabuhi karong bulana? 

  

6. A. Basaha ang Juan 16:13.  Unsa ang buhaton sa Balaang Espiritu alang kanimo? 

  

B. Makahunahuna ka ba og usa ka sitwasyon sa imong kinabuhi diin ikaw nasayud 
nga ang Balaang Espiritu migiya kanimo ngadto sa kamatuoran mahitungod sa usa 
ka butang? Ipasabut. 

  

  

  

  

  

C. Aduna bay usa ka sitwasyon o problema sa imong kinabuhi karon diin imong 
gikinahanglan ang Balaang Espiritu sa pagpangita sa kamatuoran? Ihulagway. 
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