
Ang Pag-aaralan Mo sa Araling Ito

Ang Gawain ng Espiritu Santo

Kagalakan at Kalungkutan ,

Pagtatagumpay sa sanlibutan J)
~_--.-/
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ANG GAWAIN NG ESPIRITU SANTO
Basahin ang Juan 16:4-15

Mababasa nating limang ulit na sinalita ni
Jesus sa Juan 14: 16,17, 14:26; 15:26; at
16:7-15, sa kaniyang mga alagad ang tungkol sa
Espiritu Santo. Sa Unang tatlong talata, ang
Ama, si Jesus at ang Espiritu Santo ay magkaka-
sama upang maunawaan natin na silang tatlo
ay tunay na isang Diyos.

Ang salitang "Paraclete" sa salitang Griego,
ay isinalin dito na "Mang-aaliw" o "Tagapag-
aliw." Ang ibig sabihin isang 'tagapayo o mana-
nanggol (abogado) sa isang taong nasasakdal.
Isang taong kasama ng isang tao upang siya'y

-tulungan at payuhan. Ito ang ginagawa ng Espi-
ritu Santo sa atin. Pinapayuhan Niya tayo ng
dapat nating gawin. Tinuturuan at pinapatnu-
bayan Niya tayo sa buong katotohanan, sapag-
ka't- Siya ang Espiritu ng katotohanan. Iniinga-
tan Niya tayo upang huwag malinlang ng mga
bulaang guro.

Ipinakikilala Niya sa sanlibutan ang kapa-
ngitan ng kasalanan. Mahirap nating tanggaping
tayo'y makasalanan. Inaakala nating tayo'y tu-
nay na mabubuti hanggang hindi ipinakikilala
sa atin ng Espiritu Santo ang ating tunay na
anyo sa harapan ng Diyos. Naranasan na ba
ninyong may mansa ang inyong damit, saman-
talang sa akala ninyo ito'y malinis, nguni't nang
kayo'y mahayag sa liwanag ito pala'y hindi?

. Ganyan ang ginagawa ng Espiritu Santo sa atin.
Nililiwanagan niya ang ating mga buhay at ipi-
nakikita ang karumihan ng ating mga kasalanan.



Ikalabing Anim na Aralin
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1.
Ang Ga~awin Mo

Anong salitang Griyego ang isina-
lin sa salitang "Mang-aaliw" o
Tagapag-aliw"

a) Parenthesis
... 0.. b) Parac1ete
...... k) Paralysis

Bilang "Parac1ete" o Mang-aaliw,
ano ang ginagawa ng Espiritu
Santo?
...... a)

2.

3.

Siya'y nagtatanggol, nag-
papayo, at tumutulong sa
atin.

b) Ginagawa Niya !lng ating
mga gawain

k) Hinahatulan Niya tayo.
Kailan natin talagang nakikita na
tayo'y makasalanan?

a) Kung tayo 'y nahuhuli
...... b) Kung ipinakikilala ng Es-

piritu Santo kung gaano
tayo kasama.

...... k) Kung sinasabi sa atin ng
iba kung gaano tayo ka-
sama.

4. Idalangin mo na lagi kang patnu-
bayan ng Espiritu Santo. Hingin
mo sa' Kanyang ipakita sa iyo ang
anumang bagay nasa iyo na di
wasto.
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KAGALAKAN AT KALUNGKUTAN
Basahin ang Juan 16:16-24

Nangalungkot ang mga alagad, sapagka't
sila'y iniwan ni Jesus. Datapwa't sila'y pinanga-
kuan ni Jesus ng isang kahanga-hangang pangako.

O
Juan 16: 23. Kung kayo'y hihingi ng anuman
sa Ama, ay ibibigay Niya sa inyo sa aking
pangman. .

Kung tayo'y hihingi ng isang bagay sa isang
marangal na tao at hmdi natin tinanggap, sapag-
ka't hindi niya tayo nakikilala? Subali't kung
tayo'y binigyan ng karapatang humingi sa panga-
lan ng Pangulo ng bansa, marahil ang lahat ay
magsisiparoon upang hummgi ng kanyang kai-
langan. Tunay, na gagawin ng Ama ang hiruhingi
ng Anak. Kung SI Jesus ay tumitira sa ating
buhay, tayo'y makapananalangin sa Kanyang
pangalan, tunay nga na Kanyang idinadalangin
tayo na makatitryak ng kasagutan.

[
j

iI 5 Ano ang rprnangako ni Jesus')
a) Makukuha natin ang anu-

, mang naism natin. •
1 'b) Ibibigay sa atin ngDiyos

r ang anumang hingin natin'
l "el pangalan ni Jesus.

l
, .oo k) Hmdt na tayo malllIÚng~-
" k" t -, ~t. ~" .: o .

• ~ i' t........... _- .... "'"""'"~ -- ----- - ---~._-

li! -I

. Ang Gagawin Mo,.
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PAGTATAGUMPAY SA SANLIBUTAN
Basahin ang Juan 16:25·33

Nalalaman ni Jesus na ilang sandali na lamang
at Siya'y huhulihin at ang Kanyang mga alagad
ay "rnangagtatakbuhan upang iligtas ang kani-
lang buhay." Ipinaaalam Niya sa kanila kung
ano ang magaganap. Ibig Niyang ipakilala sa
kanila na ang kahirapan at kamatayan ay hindi
pagkatalo, ito'y bahagi ng plano ng Diyos. Sa
Kanyang paghihirap at kamatayan ang mga kalu-
luwa ay maliligtas.

"Pabayaan mo na ang iba; iligtas mo ang
iyong sarili," ang wika ng sanlibutan. Datapwa't
pinagtagumpayan ni Jesus ang dakilang tuksong
ito. Ginampanan Niya ang nais ng Diyos na
Kanyang gawin. Ang paggawa ng nais ng Diyos
anuman yaon ay pagtatagumpay sa sanlibutan.,

Ang lahat ng mga nagsisunod kay Jesus ay
magkakaroon ng hirap at mga suliranin sa 'san-
libutang ito, nguni't ang Espiritu Santo ang
ating katulong o mang-aaliw. Ang mga alagad
rin ay nagtiis ng mga kahirapan. Subali't ipina-
aalaala sa kanila ni Jesus na kung sila'y manana-
tili sa Kanya, sila ay tutulungan Niya. Ang ating
tagumpay ay hindi sa kung ano ang magagawa
natin, kundi sa kung ano ang kanyang magagawa
sa atin. Siya'y súma-saatin upang tayo'y bigyan
ng lakas ng loob, kalakasan, at kapayapaan sa
panahon ng kahirapan. Ang ating mga kahirapan
kay Cristo ay sandali lamang, pagkatapos nito
tayo'y maghahari na kasama Niya sa walang
hanggang kagalakan at wala nang paghihirap
magpakailanman.
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p: Juan 16:33. Sinasalita ko ito sa inyo, upang
.,, kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan.
~JSa sanlibutan ay mayroon kayong kapigha-~t]! tian; nguni't lakasan ninyo ang inyong loob;
.... aking dinaig ang sanlibutan.

Ang Gagawin Mo '

6. Basahin m o ang Juan 16:33 ng
limang ulit.

7. Ano ang sinasabi ng' sanlibutan?
a) Pabayaan mo ang iyong

sarili, iligtas mo ang iba.
b) Iligtas mo ang iba at ang

iyong sarili.
k) Pabayaan mo ang iba; ilig-

tas mo ang iyong sarili.
8. Ano ang sinabi ni Jesus na gagawin

ng sanlibutan sa kanyang mga taga-
sunod? ,

a) Gagawin silang mga lider' "
b) Papaghihirapin sila
k) Tatanggapin sila bilang

mga guro.
9. Ano ang pagtatagumpay ng mga

sumusunod kay Jesus?
a) Ang pagkakaroon ng kani-

lang sariling paraan.
b) Ang pagtakas sa kahira-

pan.
k) Ang paggawa ng kalooban

, ng Diyos anoman ang ka-
>' sapitan.c,



lkalabtng Al1lm na Ara/m

la. lwasto mo ang lyong mga sagot
sa mga tamang s'àgot sa ka tapusan
ng aralmg ito.
Sulatan 'mo ang iyóng tala ng mag-

"aaral para sà ika-16 na aralin:..- - - --~"",---,_ -=----~-- -~--.-J

11.

... 9. ---:.ee..'---'-- ~ ~ - . ...---
,~ '\

Mga Sagot Sa Ika·16 Na Aralin

Kapag 6 hanggang 7 ang tama mong mga
sagot. antasan ng ,J;apakahusay. 5, mahusay,
4, kamaruan. KJpJg mababa sa 4 ang tamang
mga sagot, muling basalun ang arahn. ]

b) Paraclctc
,r

a) SIYJ'Y ~agtatdn~gol, n,JgpdpdYO, at
tumutulong sa ann. .

b ) Kung rpmakrktlalang EspmtuSanto
kung ga~no tayo kasàma

b) IbIbigay. sa' atm ng DIYOS ang anu-
"rhallg hirigdl lftatIl1 Sa pangaiaÎl ni

Jesus. ,,:' : ,. ,
k) Pabayaan mo ang Iba, 'Ihg!as:mo v ;

• ang lyong sanh.
t

b) Papaghírapm srla "', '..'.j'
, ...

k) Ang paggawa ng kalooban ng DIYOS
anoman ang-kasapitan. 'i

3

5,

8.

" 9..

BIlang ng Tamang mga·Sagot_·_·' __ ~ __

Antas .:...-....:.._---'::.....__ -'-- _--, .~., -s
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