
Pangalan   Malampuson nga Kristohanong Pagpuyo 
Petsa   Pagsulay ika-5 nga Edisyon 
Klase    Grado 

Tinuod o Bakak nga mga Pangutana (2 puntos matag usa) 

Instruksyon: Ibutang ang  X  kung ang tubag kay tinuod. 

 Ibutang ang  O  kung ang tubag kay bakak. 

1. Ang usa ka Kristohanon dili kinahanglang mouswag sa espirituwal. 

2. Ang tawo nga nagpuyo sa sala kay patay espirituhanon. 

3. Aron mahimong malampuson nga Kristohanon, kinahanglan kang makakat-on sa 
pagdumala sa imong mga emosyon (pagbati). 

4. Bago pa nimo mahimo ang kabubut-on sa Dios kinahanglan nimong mahibal-an 
kung unsa ang Iyang gustong ipabuhat kanimo. 

5. Ang malamposong Kristohanon dili gayod masayop. 

6. Ang Balaang Espiritu walay buhaton bisan unsa sa imong kinabuhi human ka 
mahimong Kristohanon. 

7. Ang mga Kristohanon kinahanglan dili maghimo og detalyado nga mga tumong 
tungod kay ang Balaang Espiritu dili makatabang. 

8. Ang bautismo sa Balaang Espiritu usa ka gasa nga gikan sa Dios aron sa 
pagtabang kanato nga mahimong mas gamhanan ug malampuson nga 
Kristohanon. 

9. Sa dihang ikaw nahimong Kristohanon, ang Dios nagbag-o dayon sa imong mga 
kinaiya, emosyon, ug kabubut-on. 

10. Ang Balaang Espiritu maoy laing ngalan ni Hesu-Kristo. 

11. Ang Dios makigsulti sa mga tawo pinaagi sa ilang konsensya. 

12. Ang matag tawo kanunay nga mobati nga sad-an kung siya makasala. 

13. Ang mga Kristohanon kinahanglan kanunay nga gawasnon ug dayag nga mosulti 
sa ubang tawo sa eksakto kung unsa ang ilang gibati. 

14. Ang labing maayo nga paagi aron mawala ang imong dili maayo nga pagbati sa 
ubang tawo mao ang pagsulti kanila. (Isulti kanila kung unsa ang imong gibati.) 
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Tinuod o Bakak nga mga Pangutana Pagpadayon 

15. Ang mga Kristohanon kinahanglan mag-ugmad og biblikanhong mga kinaiya kon 
gusto nilang ipahayag ang ilang mga emosyon sa paagi nga gusto sa Dios. 

16. Kinahanglan ka nga makadawat sa bautismo sa Balaang Espiritu aron mahimong 
malampuson nga Kristohanon ug makaadto sa langit. 

17. Ang Bibliya nag-ingon nga gawasnon ka sa pagbuhat og mga butang nga 
makadaot sa laing tawo. 

18. Ang Balaang Espiritu namatay sa krus aron sa pagbayad sa silot sa atong mga 
sala. 

Daghang pagpilian nga mga Pangutana 

Pilia ang saktong tubag ug ibutang ang letra sa linya. (2 puntos matag usa) 

1. Ang Balaang Espiritu kay: 

A. Dios nga Amahan. 
B. Hesus. 
C. Parehas sa Dios nga Amahan ug Dios nga Anak. 

2. Kung ipaambit nimo sa imong pamilya kung unsa ang nahimo ni Kristo sa imong 
kinabuhi, kinahanglan nimo:  

A. Kanunay makiglalis kanila. 
B. Usahay makiglalis kanila. 
C. Ayaw gayod pakiglalis kanila. 

3. Ang Balaang Espiritu gusto nga mogiya sa mga tawo ngadto sa kamatuoran:  

A. Sa dili pa sila mahimong Kristohanon. 
B. Human lanag sila mahimong Kristohanon. 
C. Sa tanang panahon. 

Pagpares nga mga Pangutana 

Ibutang ang sakto nga letra sa tuo nga blangkong espasyo. (2 puntos matag usa) 

 1. Espiritu A. Makakita 

 2. Personalidad B. Hunahuna 

 3. Personalidad C. Pagbati (emosyon) 

 4. Pisikal nga parte D. Makadungog 

 5. Pisikal nga parte E. Patay kini kung ang tawo dili 
     Kristohanon 
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Mubo nga Tubag nga mga Pangutana 

1. Unsa ang lima ka mga lakang aron mahimong usa ka malapuson nga Kristohanon?  
(10 puntos) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

2. Unsa ang gibuhat sa Balaang Espiritu karon? (6 puntos) 

a.  

b.  

c.  

3. Niini nga kurso, migahin kita og usa ka adlaw sa paghisgot kon unsaon paghimo og 
mga tumong. (10 puntos) 

a. Paghatag og usa ka pananglitan sa inadlaw nga tumong nga imong gihimo karong 
semanaha. 

  

  

  

b. Ipasabut kung unsa ang nahitabo sa dihang gisulayan nimo nga makompleto ang 
imong mga tumong. 

  

  

  

  

  

  

4. Nganong ang mga Kristohanon kinahanglang maghimog bag-ong nga tumong?  
(5 puntos) 
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5. Isulat ang mga bersikulo nga memoryahon.  
(17 puntos) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


