






































BAKIT DUMATING ANG ESPIRITU

Dumating ang Espiritu Santo upang bigyan tayo ng kakayahang
ISlpm ang ISIpan ng DIOS Makasanh ang hkas nating pag-
llSlp, nananawagan ang banal na palatuntunan ng DIOs na
Ialay natin ang sarrh Sarih ang lagi nating mnsrp, Iba ang
maalala ng DIOs Kaya't dapat mangyan ang Isang bagay
na mag-uugnay sa ISipan ng tao sa ISipan ng DIOS Ito ang
layurun ng pagdating ng Esprritu

At, dumatmg ang Espintu Santo upang bigyan tayo ng
kakayahang Ibahagi ang damdamin ng DIOS Isa na nto'y ang
pag-Ibig Hmdi likas sa tao na hanapin ang napapahamak,
na ipagpakasakit ang lakas at panahon, na idalangrn
yaong nadarapa Tanging ang Esprrrtu ng DIOS ang
maka paglalagay ng pag-Ibig sa puso ng tao

Muli, dumating ang Espmtu upang bIgyan tayo ng kakayahang
manalangin ng panalangin ng DIOS upang manalangm tayo
ayon sa kalakasang kaloob ng DIOS upang narsm nating
karntm ang mga bagay na nais ng DIOS para sa atin Hmdi
natin alam kung ano ang Ibig nating hilmgin sa Kanya, at
hmdr natin kayang Ialay ang ating sanlr sa DIOS Kaya't
tumutulong sa ating kahinaan ang Espmtu At nanto ang
Isang napakahalagang pamg ng "glossolalIa" (pagsasalita
sa mga Wika) Smasabihan tayo sa Bagong Tipan na
papagnbaym natin ang ati..g sanh sa ating lubhang banal
na pananampalataya, na "manalangin sa Espmtu Santo"
Kay dakilang karapatan ang taglay natin na maabot yaong
lampas sa pang-unawa ng tao, at" sa pananalangm ayon sa
Espirrtu Santo" mapasok ang kabanal-banalang dako,
masrglang nakikipag-ugnay sa DIOS sa Kanyang
pamamagitan

At dumatmg ang Espirrtu Santo upang bIgyan tayo ng
kakayahang magawa ang garoazn ng DIOS Ang pamamaraan ng
DIOS ay "hrnd i sa pamamagitan ng kalakasan, ru ng
kapangyanhan, kundi sa pamamagitan ng Aking Espiritu,
sabi ng Panginoon ng mga hukbo"

- Hinalaw sa "Why the Spmt Came"
NI Melvm L Hodges © The General

Council of the Assernbhes of God,
Spnngfield, Mrssouri 65802
GInamit ng may pahintulot



Aralin 2

ANG ESPIRITU AY NAGBIBIGAY
SA IYO NG BUHAY

Sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

X Ang Buhay At Kalusugan Para Sa Iyong
Katawan

X Ang Buhay At Kalusugan Para Sa Iyong
Espiritu .

X Ang Buhay Na May.LaY1,1nin

ANG BUHAY AT KALUSUGAN
PARA SA IYONG I(ATAWAN

Buhay mula sa Espiritu ng Buhay

Tinanggap mo mula sa Espiritu ang isang bagay na
higit kaysa lahat ng pilak at ginto sa sanlibutan - - at
ito'y ang buhay Ang dalawa sa
mga tawag sa Espiritu Santo ay
Esptniu ng Dios at Espiritu ng Buhay.
Kasama ng DIOS Ama at ng
Pangmoong Jesu-Cristo, naki-
bahagi SIya sa paglalang sa
sanlibutan Ang Espmtu ng Buhay
ay naghatid ng buhay sa lupang ito Ang Kanyang
kapangyanhang nagbibigay-buhay ay lakas na
nagpapakJ.1os sa kalikasan Ang lyong Kaibigan, ang
Espiritu ng Buhay, ang gumawa sa pamamagitan ng
mga batas ng kalikasan upang maghimala ng buhay at
kapanganakang naghatid sa iyo sa sangmalIwanag

t& Job 33'4. "Nzlalang ako ng Esptntu ng Dios, at ang
~t~ hininga ng Makapangyanhan sa lahat ay nagbIbIgay
li. sa akin ng buhay."
".'
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Kalusugan Mula Sa Epiritu Ng Buhay

Sino ang makapagbibigay sa iyo ng bagong kalakasan
kung Ikaw'y mahina? O ng kalusugan matapos kang
magkasakit? Sino ang makapag-nngat sa iyo laban sa
mga lason sa palibot, sa mga sakit na naglipana? Sino
ang makapagbibigay sa IYOng kapayapaan at magalak
na paglaya mula sa bigat ng mga suliranm? Sino ang
makawawasak sa kapangyarihan ng alak o apyan?
Sino ang makapagpapagaling sa bingi, bulag, pilay,
may ketong, kanser, sakit sa puso, at Iba pang
karamdaman? Sino ang may kapangyarihang buhaym
ang isang namatay? Ang lyong Kaibigan, ang Espiritu
ng Buhay' SIyang Lumikha ng atmg mga katawan ang
nakaDabatid kung paano pagagalingin ito'

Ang Espiritu ay nagpapagaling sa Iba't Ibang paraan
Marami ang gumalmg nang tanggapin nila si Jesus
bilang sanling Tagapagligtas, ang Iba'y nang
mabautismuhan sila sa tubig o sa Espiritu Santo
Marami ang dagling gumaling nang ipanalangm. ang
iba nama'y unti-unting bumuti May mga gumaling
habang nagbabasa ng BIblia, ang iba'y habang
nagkukumunyon, nakaupo sa loob ng ka pilya,
nananalangin, o kaya'y gumagawa Habang ang mga
anak ng DIOSay nananalangm at nananampalataya
sa pagkilos ng Dios, ang Espiritu ng Buhay ay
nagbubuhos naman ng Kanyang buhay at lakas sa
sinumang idinadalangin

Ang Espmtu ng Buhay ay nagpapalusog sa ISIp at
damdamin, gayundm sa katawan Kanyang pinalalaya
ang mga tao mula sa pagkaunsiyarru, pagkatakot, at
lahat ng un ng karamdaman sa ISIp At Kanyang
pmalalaya ngayon ang mga tao mula sa kapangyarihan
ng demonyo, gaya ng gmawa ni Jesus nang Siya'y
narito sa lupa

Kumilos ang Espmtu Santo sa pamamagitan ni Jesus
upang maghatid ng kagalmgan at kalusugan sa lahat
ng nangangailangan nito.

~•• ~ Mga Gawa 10. 38 "SI Jesus na taga-Nazaret, kung
~ paanong SIya'y pinahiran ng Dzos ng Espzntu Santo at
:t ng kapanguannan; na naglihbot na gumagawa ng

.Ji(. mabutz, at nagpapagalzng sa lahat ng mga pinahihirapan
~. .~ ng dIyablo sapagka't sumasa Kanya ang Dzos."
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Matapos magbalik sa Langit, sinugo ru Jesus ang
Espiritu Santo upang pumalit sa Kanya. Pinuspos ng
Espiritu Santo ang mga mananampalataya at itinuloy
sa pamamagitan nila ang mga himalang ginawa Niya
sa pamamagitan ru Jesus.

• Mga Gawa 5·12, 16. "At sa pamamagitan ng mga
~,~ kamay ng mga apostol ay gznawa ang marammg tanda* at kababalaghansagitna ng mga tao ... at nangagkatzpon

::: din ang karamihang mula sa mga bayang nangasa
~ paltbut-libot ng Jerusalem, na nangagdadala ng mga
~ ~ may sakit, at ng mga pinahiiurapan ng mga karumal-It dumal na espiritu: at szla'y pawang ptnagaling."

Ang mga unang Cnstiano' y brrugyan ng "charisma" o
katang i-tangmg kaloob na kailangan nila sa
pagpapatuloy ng gawamg sirumulan ru Jesus. Siyam
sa mga kaloob ng Esprritu Santo ang nakatala sa
1 Cormto 12 Tatlo sa mga ito'y ang kaloob ng
pananampalataya, pagpapagaling, at paghihimala.

1 Connto 12 9, 10 "Sa Iba'y ang pananampalataya,
?, gayon ding Esptntu, at sa Iba'y ang mga kaloob na

~ pagpapagaung, sa IIsang Espintu At sa Iba'y ang
.~. paggawa ng himala"

Maraming Cnstiano ngayon ang kumikilala na ang
ginawa ng Espintu Santo para sa Unang Iglesya, sa
Aklat ng Mga Gawa, ay SIyang ahtunturun ng Dios
para sa Kanyang Iglesya ngayon Hinihihng nila kay
Jesus na puspusm sila ng Espmtu Santo, at gmagawa
Niya Huuhilmg rula na kurrulos sa pamamagitan nila
ang Espmtu Santo sa pamamagitan ng Kanyang mga
kaloob, at ginagawa NIya Bunga ruto, mararru ang
gumagalmg dahil sa kapangyarihan ng Espmtu Santo,
bilang tugon sa panalangm
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May iruhatol si Santiago upang tumanggap tayo ng
kagalmgan Tayo'y hihrlmg sa matatanda sa iglesya
na tayo'y idalangm Ito'y maaanng ang pastor,
ebanghehsta, o mga diakono Sa Biblia, ang langis ay
sagxsag ng Espiritu Santo Pmahiran ng langis ang
mga tao upang ipakitang sila'y sa Dios
pinagkatIwalaang gumawa HmdI nagpapagalmg ang
langis, kundi ang Espiritu Santo

I Santzago 5:14, 15. "May sakzt baga ang smuman sa-;i- muo? Ipatawag mya ang mga matanda sa zglesya, at
.~. ipanalangm nila szya, na pahzran ntla ng langzs sa
~ pangalan ng Panginoon At ang panalangin ng

,.....~ pananampalataya ay maglzlzgtas sa may sakit, at
, ibabangon szya ng Panginoon:"

Ikaw man, bilang mananampalataya sa Pangmoong
[esu-Cristo, ay magagamit ng Espmtu Santo upang

maghatid ng kalusugan sa Iba
Maipapakita mo sa kamla sa Biblia
kung paanong nagpagalIng SI Jesus
Siya'y tumutugon pa rin sa mga
dalangm at nagpapagaling sa
pamamagitan ng kapangyarihan ng

Espintu Santo. Ang bawa't sumasampalataya kay
Cristo ay may karapatang manalangin para sa maysakit
at umasang sila'y gagaling Bakit? Ito'y pangako ru
Cristo' Kaya, manalig ka!

~I

l. Marcos 16:17, 18. "At lalakzp ang mga tandang zto sa
?,magszslsampalataya mangagpapalabas Sila ng mga

~ demonyo sa akzng pangalan; mangagsasalua Sila ng mga
o~, bagong Wika; Sila'y magstsúiauiak ng mga ahas, at kung.·0"# magslznom Sila ng bagay na makamamatay, sa anumang

~.'- paraan ay hindi makasasama sa kanila; zpapatong nila
~ ~"lit ang kanzlang mga kamay sa mga maysaklt, at szla'y

magszsigalzng. "
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Pagkabuhay-na-Muli Mula sa Espiritu ng Buhay

Binuhay na muli ng Espiritu Santo si Jesus at binago
ang Kanyang katawan. Ganito rin ang gagawin Niya
sa iyo! Nananahan ang Espiritu Santo sa mga anak ng
Dios ngayon upang bigyan tayo ng lalong masaganang
buhay na pangako m Jesus At balang araw ay bibigyan
Niya ng pagkabuhay na muli ang lahat ng
sumasampalataya kay Jesus Babaguhin Niya ang ating
mga katawan upang makalutang tayo sa papawirin
upang salubungm SI Jesus. Kapag binago na ang
katawan natin, hmdi na natin makikilala ang
kahinaan, sakit, karamdaman, o kamatayan man!

Roma 8:10, 11. "At kung SI Cnsto ay nasa sa inYo, ang
~ katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't angT espmiú ay buhay daiul sa katuunran. Nguni't kung

.~, ang Espintu myaong bumubuhay na mag-uli kay Jesusi:t ay tumira sa inYo, ang bumuhay na mag-uli kay Cnsto
~.'-- Jesus sa mga patay ay magbIbIgay buhay naman sa
~ ~ Inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan

ng Kanyang Esptniu na tumitira sa inYo."

Gawin Mo Ito

5. Basahing makalimang ulit ang Roma 8:10,11.

6. Pasalamatan ang Dios dahil sa pag-asa ng
pagkabuhay na muli.
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ANG BUHAY AT KALUSUGAN
PARA SA IYONG ESPIRITU

Buhay Espirituwal

Kailangan mo ang higit pa kaysa buhay para sa lyong
katawan Kailangan mo ang buhay na walang hanggan
na kaloob ng Dios para sa lyong espiritu Namatay sa
lugar mo ang Pangmoong Jesus upang magkaroon ka
ng buhay At ang Espiritu Santo ang naghahatid ng
buhay na Iyan sa IYO Napakadakilang pagbabago ang
ginagawa NIya sa IYO,anupa't tinawag ItOm Jesus na
bagong kapanganakan Tmatawag dm natin Itong
pagkahikayat, na ang ibmabadya ay pagkabago
Sinuman ay hindi maaarmg maging anak ng Dios o
kaya'y makaparoroon sa Langit kung wala ang
himalang ItO ng kapanganakang espmtuwal Ang
wika ru Jesus.

, 'J Juan 3 '6, 7 "Ang ipinanganak ng laman ay laman nga,
~,~ at ang tpinanganak ng Esptntu ay esptniu nga.

~ 'Kinakailangan ngang kayo'y Ipanganak na muli."

Garuto ang gma wa para sa iyo ng Espmtu Santo nang
ikaw ay mahikayat.

1Dmala ka ng Espiritu Santo kay Cristo. Inihanda
ka upang mahikayat sa pamamagitan ng

pagpapakita sa iyo na
ikaw ay makasalanan,
hinatulang mahiwalay
sa Dios magpawalang-
hanggan. Hindi mo
maililigtas ang iyong sarili.
Ipinaunawa sa iyo na si

Jesus ay namatay dahil sa iyo. Kumilos Siya
upang naism mong talikdan ang mga kasalanan
mo at tanggapin ang kapatawarang alok ni Jesus.
Kanyang gmawang tunay SI Cristo sa iyo at
tinulungan kang tanggapin Siya bilang iyong
Tagapagligtas.

2Wmasak ng Espiritu Santo ang kapangyarihan
ng kasalanan at bmigyan ka ng bagong hkas at gmawa
kang anak ng Dios.

" li
~ Roma 8:2. "Sapagka't ang kautusan ng Esptniu ng
.~..
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'& buhay na nakay Cnsto Jesus ay ptnalaya ako sa kautusanT ng kasalanan at ng kamatayan."

~ Roma 8:14 "Ang lahat ng mga pznapatnubayan ng
'I Esptniu ng DIOSay sila ang mga anak ng DIOs."

3Dumating ang Espiritu Santo upang manahanan
sa iyo, tumulong, umakay, at ipabatid sa iyo na
ikaw ngayo'y anak ng Dios .

• , 1 Connto 6:19. "0 hindi baga nmyo nalalaman na ang
~t~ myong katawan ay templo ng Esptniu Santo na nasa
,f.t myo, na tinanggap nmyo sa DIOS?"
'0°jí(. Galacia 46. "At sapagka't kayo'y mga anak, ay smugo

~ :"ng DIOS ang Espzntu ng Kanyang Anak sa ating mga
i \ puso, na sumzszgaw, Abba, Ama."

, ~ Roma 8.15, 16. "Sapagka't hindi ninYo muling
"" ~~ tInanggap ang espzntu ng pagkaalunn sa zkatatakot,

,~. datapuwa't tinanggap nznyo ang espiritu ng
~ pagkukupkop, na dahzl dzto'y sumzszgaw tayo, Abba,
~ ~ Ama. Ang Espzntu nn ang nagpapatotoo kasama ng

~ ating espzntu, na tayo'y mga anak ng DIOs."

.Gawin Mo Ito

7. Ang mga hakbang na inilalarawan dito ay
naranasan mo ba nang ikaw ay mahikayat?

8. Kung may bagay 'na nagkukulang sa iyong
karanasan, balikan ang tatlong hakbang na
ito saka idalangin ang bawa't isa. Hilingin

. sa Espiritu Santo na ganapin ang Kanyang
gawaiQ sa iyo. .

Kalusugang Espirituwal

Ang iyong katawan ay pinakakain mo, dinaramtan, at
iniingatang mabuti. Bakit? Sapagka't ibig mong ito'y
mabusog, guminhawa, lumakas, at lumusog.
Kinakailangang ingatan mo rin ang iyong espiritu kung
nais mong Ito'y masiyahan, lumigaya, lumakas at
lumusog.

Mahalaga ang panalangin sa iyong espiritu kung
paanong kailangan ng iyong katawan ang hangin. Sa
susunod na aralin, matututuhan mo kung paano
tumutulong sa iyong pananalangin ang Espiritu Santo.
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Ang Salita ng Dios ay pagkain
ng iyong espiritu. Dumating
ang Espiritu Santo upang
tulungan kang unawain ang
Biblia. Siya ang May-akda ng

Biblia, kaya't nauunawaan Niyang lahat ang naririto.
Noong araw, kinasihan ng Espiritu Santo ang mga
taong pinili ng Dios upang isulat ang mga bagay sa
Biblia na dapat mong malaman.

~4 ,~ 2 Pedro 1:21. "Ang mga tao ay nagsalita buhat sa DIOS,

jfr na nangaudyukan ng Esptniu Santo."
',"

Ipinangako ni Jesus sa mga alagad na sila'y tuturuan
ng Espiritu Santo, pagdating Niya. Matapos
mabautismuhan ang mga alagad sa Espiritu Santo nang
araw ng Pentecostes, higit nilang naunawaan ang Salita
ng Dios. Ngayon marami sa tumatanggap ng bautismo
ng Espiritu Santo ang may gayon ding karanasan.

~' l" Juan 14:26. "Ang Esptntu Santo ... ang magtuturo sa
~ myo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat

::: na sa myo'y aking sinabi."

~ Nehemias 9:20. "Iyo nn namang Ibmlgay ang lyong
" .. mabuting espiniu upang turuan sila."

Sa "Catholic Pentecostals" ni Kevin at Dorothy
Ranaghan, mababasa mo ang maraming patotoong
tulad nito:

"Bigla akong nagkaroon ng matrnding pagkaakit
sa Kasulatan. Parang naging napakalinaw nito
sa akin. At naging tunay na kagalakan ang
manalangin. "

"Nagbalik ako sa aking dormitoryo at di nakatulog
hanggang ika-3 ng madalrng araw sa pagbabasa
ko ng aklat ng mga Awit at Aklat ng Mga Gawa.
Hindi ko mabitiwan ang Biblia. Ibig kong magbasa
nang magbasa."

"Mula noon, ang Espiritu Santo ay nagturo sa akin
nang higit tungkol sa Kasulatan kaysa natutuhan
ko sa sariling kusa. Parang buhay na buhay ang
mga salita sa Biblia sapagka't si Cristo ang
nabubuhay sa akrn ngayon."
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Gawin Mo Ito

9. Isaulo mo ang Juan 14:26

10. Pag-isipan ang sarili mong saloobin tungkol
sa pagbabasa ng Biblia. Nawiwili ka ba? Ibig
mo bang maunawaan ito nang higit? _

11. Magpasalamat sa Dios dahil sa Biblia at sa
karapatang makapanalangin. Bago mo
basahin ang Biblia sa bawa't araw, hilingin
sa Espiritu Santo na Siya'y mangusap sa iyo
sa pamamagitan ng Salitang binabasa mo.

Espirituwal na Paglago

Ilang ulit mo nang nannig na sinabi ng mga tao:
"Tingnan mo ang batang iyon. Araw-
araw ay lalong nakakamukha ng
kanyang amat'Kararuwan nga,
habang lumalaki ang mga anak,
nakakamukha mla ang kanilang mga
magulang Sa lyong panig, naka-
kamukha mo ang iyong Amang
sumasalangit araw-araw? Kapag napaaakay ka sa
Espiritu Santo sa bawa't araw, ikaw'y espirituwal na
lalago. Makikita ng Ibana taglay mo ang mga katangian
ng iyong Amang sumasalangit. Ang mga katangiang
ito'y tinatawag na bunga ng Espintu

Galacia 522, 23 "Ang bunga ng Espiritu ay
~ ~ pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahznuhod,
....,,,. kagandahang-loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan,
Jt pagptpigtl "
"."

Nang ikaw'y sanggol pa,
napakahina mo. Nguni't habang
ikaw'y lumalaki, nagiging
malakas ka. Marami ang mga
bagong karanasan mo. Inaakay
ng Dios ang Kanyang mga anak
sa maraming bagong kara-
nasang espirituwal' mga pag-

papala, pagsubok, at gawaing dapat ganapin para sa
Kanya. Makatutulong ang mga ito upang espirituwal
kang lumago.
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Ang Bautismo sa Espiritu Santo ay espirituwal na
karanasang nais ng Dios na makamit ng lahat ng mga
anak Niya. Tinatawag din itong "pagkapuspos ng
Espiritu." Tandaang ka likas ng Dios Ama at ng
Panginoong Jesu-Cristo ang Espiritu Santo. Ibig ng
Espiritu Santo na ikaw'y puspusin upang ibabad ang
buo mong sarili sa kalikasan ng Dios. Maibigin at
banal ang likas ng Dios. Kaya' t kung puspos ka ng
Espiritu Santo, puspos ka nn ng pag-ibig at kabanalan.

ilubog mo sa isang timbang tubig ang tuyong espongha.
Sisipsipin nito ang bawa't patak na kaya nitong dalhin.
Ahunin ang espongha at tutulo ang tubig. Kalugin mo,

hampasin, pigain at ano ang
mangyayari? Imlalabas ang tubig
na taglay nito. Ikaw ang espongha
Nais kang bautismuhan ni Jesus sa
Espiritu Santo, ilubog sa Espiritu
ng Buhay hanggang sa ma sipsip
mo ang Kanyang likas patungo sa

bawa't bahagi ng lyong katauhan. Kapag puspos ka
na sa Espiritu Santo, maaari kang alugin ng mga
suliranin, hampasin ng mga tao, subali't lahat ng
panggigipit sa buhay ay magpapalabas lamang sa
taglay mong pag-ibig ng Dios.

Ganito ang salaysay ni John L. Sherill, may-akda ng
"They Speak WIth Other Tongues", tungkol sa kanyang
pagkapuspos ng Espiritu Santo Siya'y isang Episco-
pal.

"Nang sandaling ako'y brnabautismuhan ng
Espiritu Santo, iisang bagay ang lumukob na
damdamin sa akin: Ako'y pinaliguan,
pinalibutan, hinugasan ng pag-ibig ... Abala
tayong lubha sa kapangyarihan ng Espiritu Santo
Nguni't ang likas ng kapangyarihang ito, sa
palagay ko, ay pag-ibig."

Ang lihim na sangkap ng ganitong uri ng
kabanalang bumabago, naisip ko, ay ang pag-ibig.
Nang maranasan ko ang pag-ibig bilang isang
dakilang karanasang kaugnay ng Bautismo sa
Espiritu Santo, natuklasan kong ako'y luminis,
tumibay, gumaling. Nadama ko ang isang uri ng
kaganapang hindi ko pinangarap man lamang
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ANG BUHAY NA MAY LAYUNIN

Hindi ka isimlang upang ingatan lamang ang iyong
sarili. Ang iyong buhay pisikal ay may layuning higit
kaysa pag-aalaga lamang sa iyong katawan. At ang
buhay espirituwal ay higit pa kaysa pag-aalaga ng
iyong espiritu. Isinilang ka upang makibahagi sa
dakilang palatuntunan ng Dios. May tanging panukala
Siya para sa iyo - - isang gawaing ikaw lamang ang
gaganap.

Nais kang tulungan ng Espiritu Santo na umangkop
sa panukala ng Dios. Paa kay ka sa Kanya at
matutuklasan mo ang tunay na kahulugan at layunin
ng buhay. Bibigyan ka NIya ng dahilan upang ikabuhay
at ikamatay - - ang gawain ni Cristo Gagawin ka
Niyang isang saksi ni Cristo sa dalawang paraan: sa
pamamagitan ng iyong nabagong buhay at pananalita.
Itatatag ang mga paa mo sa daan patungong Langit at
tutulungan kang mag-anyaya ng mga iba upang
sumama sa iyo pauwi sa Langit.

'J. Mga Gawa 1:8. "Datapuwa't tatanggapin ninyo ang
~,~ kapangyanhan pagdahng sa inyo ng Espiritu Santo, at
J:t kayo'y magzgmg mga saksi Ko."
'.0

Gawin Mo Ito

15. Pasalamatan ang Espiritu bilan~ Iyong
Kaibigan at Katulong.

16. Masasambit mo ba ang Job 33:4; Juan 14:26;
Galacia 5:22,23? _
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BAGONG KAGALAKAN SA PANANALANGIN

Ito ang mga patotoo ng mga estudyanteng Catohco na
nabautismuhan kamakailan ng Espiritu Santo

"Nagkaroon ng pagbabago sa panalangin,
pagbabagong naging simula ng lalong matibay na
buhay na may pananampalataya ... Marami ang naakit
na gumugol ng mahahabang oras sa pananalangin ng
pagpupun sa DIOS."

"Naging tunay na kagalakan ang manalangin - gayon
na lamang ang pagkadama ko sa pakikisama at pag-
ibig ng Dios at nagugunita kong halos kalahating oras
akong nakaupo sa loob ng kapilya, na tumatawa dahil
sa kagalakan ko sa pag-ibig ng DIOS."

"Pinakamahgayang sandali ang oras na ginugugol ko
sa pananalangin. Napagkrkilala ko ngayon ang
kagalakan ng pananalangin ...hindi ko karlanman
nagawang punhm ang Dios. Nguni't ngayo'y Ibig kong
idalangin ang anumang nais kong kamtm o
ipagpasalamat, pagka't alam kong ito'y dapat gawm
ng bawa't mabutmg Cnsttano upang lalong malapit sa
Dios at mapasulong ang kanyang buhay Magalak na
karanasan ngayon ang manalanging nagpupun sa DIOS.
Naranasan ko ang matindmg kalapitan at kagalakan
habang ako'y nananalangin.

"Kung dapat kong sabihm ang nagmg bisa sa buhay ko
ng Bautismo sa Espmtu Santo, matapat kong masasabi
na ginawa nitong kawih-wrli ang karanasan ng
pagiging Cnsttano. Nalasap ko ang buhay na walang-
hanggan sa pagkakilala kay Cristo at sa DIOS Ama.
Hindi na ako natatakot tumawag sa Espiritu Santo,
upang humíngr ng patnubay, kaaliwan, at lakas para sa
pamumuhay ko bilang Cnstiano:"

-Hinalaw mula sa Catholu: Pentecostals,
ru Kevm at Dorothy Ranaghan.

©1969 ng The Missionary Society of St Paul
the Apostle in the State of New York,

Paulist Press Deus Books, N.Y., N.Y.
10019. Ginamit ng may pahintulot,
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Aralin 3

ANG ESPIRITU SANTO AY TUMUTULONG
SA IYONG MANALANGIN

Sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

X Tinuturuan Ka Ng Espiritu Na Manalangin
X Tinutulungan Ka Ng Espiritu Na Sumamba

Sa Dios
X Tinutulungan Ka Ng Espiritu Na Magtapat
X Ipinakikita Sa Iyo Ng Espiritu Ang Dapat

Hingin
X Mananalangin Sa Pamamagitan Mo Ang

Espiritu

TINUTURUAN KA NG ESPIRITU
NA MANALANGIN

Ano ang panalangin sa iyong pang-araw-araw na
buhay - isang tungkulin, o kawili-wiling pakikipag-
usap sa Dios? Waring malapit ba ang Dios kung
nananalangin ka? Tinutugon ba ang mga dalangin
mo? Nais mo bang kumilos na kasama ang Dios sa
pamamagitan ng panalangin at makakita ng kahanga-
hangang ibubunga nito? May Kaibigan kang bihasa
sa pagtuturo sa mga tao kung paano mananalangin-
Siya'y ang Espiritu Santo.

Pinag-aralan mo kung paano ginagawang tunay ng
Espiritu Santo ang Dios sa IYO. Habang Ipinakikita
Niya kung gaano ka kamahal ng Dios, lalo mo namang
minamahal ang Dios at ibig mong makapiling Siya
nang matagal sa pananalangin. Alam mong
nagmamalasakit ang Dios sa iyo kaya't buong tiwala
mong mahihingi sa Dios ang anumang kailangan mo.

Ang Espiritu'y nagbibigay sa iyo ng pananampalataya
upang humingi at ng katiyakang dinirinig ka naman
ng Dios. Ginagamit Niya ang Salita ng Dios upang
turuan kang manalangin. Sinasabi sa iyo sa Biblia ang
dapat idalangin, paano dadalangin, at ano ang dapat
asahan sa panananalangin. Ang mga pangako ng Dios
ay ginagawang tunay sa iyo ng Espiritu at tinutulungan
kang angkinin ang mga ito.
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Ang pananalangin ay pakikipag-usap sa DIOS

~

Maaaring sumasambit ka ng
_' ~ mga salita, o kaya nama'y
" matahimik na nakatuon
i> I \' sa Dios ang isip mo

/ Sa panalangin dapat kang
makinig din sa DIOSbukod sa
iyong pagsasalita At kung

kinakausap mo ang Dios, dapat mong gawin ang
tatlong bagay.

1. Sumamba ka sa Dios
2. Ipagtapat ang lyong pagkukulang
3. Hingm ang iyong nais

Ang panalangin mo'y tulad sa gulong na tumutulong
sa iyo upang sumulong ka sa pagiging Cristiano at sa
paglilingkod mo sa DIOS. Ang gulong ay h indr

makararating sa malayo kung may bahaging kulang
Ikaw'y ibig tulungan ng Espiritu Santo sa bawa't
bahagi ng iyong pananalangin.
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TINUTULUNGAN KA NG ESPIRITU
NA SUMAMBA SA DIOS

Ano ang bahagi ng pagsamba sa iyong pananalangin?
Sa pagsamba'y ipmahahayag mo ang lyong pag-ibig
sa DIOS Kung walang pag-
ibig, walang tunay na JV'!f:'
pagsamba, wala maliban sa / r--
panlabas na kilos Dinadala
ka ng Espiritu sa harapan ng
DIOS at tinutulungan kang
tumugon sa Kanyang pag-ibig
Kung minsan, ang titik ng
isang imno'y nagsasaad ng
nadarama mong pag-ibig,
kaya't aawit ka sa Dios Kung minsan naman, pinupuri
mo SIya nang malakas o kaya'y sa pamamagitan ng
tahimik na pagpapahalaga at pasasalamat sa Kanyang
kabutihan

\ I Efeso 2'18. "Dahtl kay Cristo, tayo'y kapwa
~ ~ makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Esptntu."T Filipos 3:3 "Tayo Ang pagsamba nattn sa DIOSay

::: sa Esptntu at na kay Cnsto Jesus ang ating kagalakan."

~ Juan 4:24. "Ang DIOS ay Esptrttu; at ang mga sa
~J \~ Kanya'y nagststsamba ay kinakaûangang magstsamba
" sa esptniu at sa katotohanan."

Sinulat ng dakilang tagapangaral na si Charles Pínney:

"Nang pumasok ako sa silid at ipinid ang pinto,
wari bang nakaharap ko nang mukhaan ang
Panginoong Jesu-Cristo.. wala Siyang sinabi,
nguni't tiningnan ako, anupa't para akong
binabalaning nanangis sa Kanyang paanan. Para
akong batang maliit na nag-umiyak at pahikbi-
hikbing nagtapat sa Kanya ng aking mga
kasalanan ... At pagbalmg ko upang umupo sa
malapit sa painitan, tinanggap ko ang
makapangyarihang Bautismo ng Espiritu Santo ...
Kulang ang mga salita upang sabihin ang
kahanga-hangang pag-ibig na pumuno sa aking
puso. Nanangis ako sa malaking kagalakan at
pag-ibig."
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Ibig mo ba na ang pagsamba ay maging bahagi ng
iyong pang-araw-araw na pamumuhay? Mangyayari
ito kung makikipagtulungan ka sa Espiritu Santo sa
limang paraan

1Bumasa ng isang Awit bawa't
araw. Makatutulong sa iyo ang
Mga Awit upang lalo mong
pahalagahan ang Dios.

2Pansinin mo ang mga panalangin sa Biblia. Ang
mga ito'y magsisilbing halimbawa para sa iyo.

3 Sa pananalangin, sambahin mo muna ang Dios
bago mo hingin ang iyong kailangan sa Kanya.
Isipin kung ano ang nais Niya at hindi lamang
ang nais mo.

,"'" Awlt 100:4. "Magslpasok kayo sa Kanyang mga
~,~ pmtuang-bayan na may pagpapasalamat, at sa Kanyang
Jt. looban na may pagpupun' mangagpasalamat kayo sa
".' Kanya, at punhin nmyo ang Kanyang pangalan. "

4 Umawit ng mga awit ng pagsamba at
pasasalamat. Umawit sa Dios sa tahanan o sa
iglesya. Isipin ang mga titik at damahin ang
kahulugan ng awit. Maaari kang bigyan ng
Espiritu ng bagong awit ng pagsamba sa DiOS.

4 ti..,"': Efeso 5:18-20 "Sikapin nmyong mapuspos ng Espintu
~ Santo. Ipahayag ang damdamin sa pamamagitan ng
.:.:; salmo, tmno. Buong pusong umaunt at magpun.. Laging

:-'.~ magpasalamat sa Dios at Ama sa pangalan ng ating
, If.' Panginoong Jesu-Cnsto."

5Patulong ka sa Espiritu Santo. Maraming
nangapuspos ng Espiritu
Santo ang nagsasalaysay na
nakasumpong sila ng
panibagong kagalakan at
kalayaan sa pagsamba. Ikaw
rin ay nais tulungan ng
Espiritu Santo sa ganyang
paraan.
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TINUTULUNGAN KA NG ESPIRITU
NA MAGTAPAT

Nadama mo na bang parang ayaw lumampas sa
dingding ang panalangin mo at hindi makaabot sa
Dios? Ang Espiritu Santo ay nagnanais tumulong sa
iyo upang maalis ang anumang hadlang sa iyong
pananalangin. Isipin mo kung paano ang kilosng isang
batang sumusuway sa kanyang ama. Natutuwa ba
siyang makita ang kanyang ama? Sumasalubong ba
siya o umiiwas?

Kahit na kailangan niya ang tulong ng kanyang ama,
pinipigil siya ng kanyang kasalanan. Kinakailangan
niyang ipagtapat ang kanyang nagawa, humingi ng
tawad, at huwag nang sumuway pa. Kapag ito'y
ginawa niya, muli niyang ikasisiya ang pagmamahal
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ng kanyang ama, at buong tiwalang makahihingi ng
tulong mula sa kanyang ama.

Gayon din ang nangyayari sa pagitan natin at ng Dios
Gayunman, madalas tayong
bulag sa ating mga pagku-
kulang Kaya't tinutulungan
tayo ng Espiritu Santo upang

PA6WUWUlANG makita natin kung saan tayo
nagkulang, at kung gaano
kasama ang kasalanan

Tinutulungan tayong ipagtapat ito sa Dios. Kung
nagkasala tayo sa atmg kapwa, pinaluhingi tayo ng
tawad at tinutulungan tayong magsikap upang
maituwid ang lahat Ang ganito'y naging bahagi ng
mga pagpapanibagong-sigla mula pa nang panahon
ng Banal na Kasulatan

Maraming halimbawang ibnubígay SiJonathan Goforth
sa kanyang "When the Spint's Fire Swept Korea"
Maraming buwan nang nananalangin ang mga
misyonerong Presbytenan at Method ist upang
magkaroon ng pag papanibagong-sigla Naganap nga
ito at nagpatuloy sa loob ng maraming taon at nagbunga
ng matitibay at espirituwal na iglesya Nagsimula ito
sa iSang gawaing-misyon sa Pmg Yang

"Samantalang ginaganap ang pulong sa
karaniwang kaayusan, marami ang
nagpasimulang umiyak at magpahayag ng
karulang kasalanan Smabi ni G. Swallen na noon
lamang siya nakadalo sa gayong naka pag-
tatakang gawam Nagpaawit siya ng iSang imno,
upang masugpo ang madamdaming simoy na
kumakalat sa kapulungan Subali't makailang-
ulit Siyang nabigo Saka mya napagkilalang may
Ibang Namamahala sa gawamg iyon"

Pagkaraan ruto, inasam ng mang iglesya sa Pmg Yang
na magtatamasa sila ng isang tanging pagpapala sa
kanilang Linggo ng Panalangin, subali't wanng
di-tinugon ang kamlang panalangm Nang huling
gabi, nagitla ang may 1,500 katao nang tumindig ang
pangunahmg kaamb ng iglesya, si G Keel, at sina bmg
hindi magbubuhos ng pagpapala ang DiOSdahil sa
kasalanan niya. Bago raw namatay ang iSang kaibigan,
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sinabihan siyang pamahalaan ang naiwanan nitong
ari-arian Subali't inangkin niya ang malaking halaga
mula rito. Matapos magtapat, aniya: "Ibabalik ko bukas
ng umaga ang salaping iyon sa kanyang balo."

"Pagdaka'y nadama ng lahat na nawala na ang
hadlang at dumating ang Dios, ang Kabanal-
banalan. Naanng ang lahat; nadama nila ang
karu-kanilang taglay na kasalanan. Ikapito ng
gabi nang simulan ang gawain, subali't ikadalawa
ng madaling-araw na'y marami pa ang nag-
iiyakan, at naghihintay ng pagkakataon upang
magtapat

Nagbunga ang maraming buwan ng
pananalangm, sapagka't nang dumating ang
Espiritu Santo, ginawa Niya sa loob ng kalahating
araw ang magagawa sa kalahating taon ng lahat
ng mga misyonero roon. Wala pang dalawang
buwan ang nakaraan, mahigit nang dalawang
libo ang nahikayat sa Panginoon.

Nang kalagitnaan ng 1907, may 30, 000 ang
naitalang nahikayat at nakaanib sa Iglesya sa Ping
Yang. Malmaw na makikitang ang pagpa-
panibagong-sigla'y hindi napawi kahit nang
taong 1910, sapagka' t nang buwan ng Oktubre ng
taong iyon, 4,000 ang nabautismuhan sa loob ng
isang linggo lamang

Ang naganap sa Ping Yang ay ulit-ulit na nangyan sa
buong mundo, sa maraming Iba' t ibang iglesya Kapag
hinayaan ng mga Cnstiano na siyasatm ng Espiritu
ang kanilang kaluluwa, mabubunyag ang mga hadlang
sa pagpapambagong-sigla
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Kapag ipinagtapat ng mga Cristiano ang kanilang
kasalanan at nakipag-ayos sa Dios at sa kapwa tao,
magagamit sila ng Dios sa ikadadakila ng Kanyang
pangalan. Dumarating ang pagpapanibagong-sigla.
Natutugon ang mga panalangin. Naliligtas ang mga
kaluluwa.

, ,}, 2 Cronica 7:24. "Kung ang Alang bayan na hnatawag
.....,;:. sapamamagitan ng Aking pangalan ay magpakumbaba'* at dumalangm, at hanapin ang Aking mukha, at

::: talikuran ang kamlang masamang mga lakad; Alan.Ji(. ngang diringgin sa langit, at ipatatawad Ko ang
'(, :\ kanilang kasalanan, at pagagalmgin Ko ang kanilang

lupain."

~. I. 1 Juan 1:8, 9. "Kung sinasabi nating tayo'y walang
~ kasalanan, ay ating dinadaya ang atmg san II, at ang

.~. katotohanan ay wala sa atin. Kung ipmahahaqag natin
~ ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal SIya na tayo'y
r'.~patatawann sa ating mga kasalanan, at tayo'y liltmsm
t .' sa lahat ng kalikuan."

I Awit 139:23, 24. "Stuasaiu: Mo ako, Oh DIOS, at alamin
-:If: Mo ang alang puso, subukin Mo ako, at alamtn Mo ang

.~. akmg mga pag-uslp: at tingnan Mo kung may anumang
~ lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan Mo ako sar.......daang walang hanggan.". ,

" ~ AWIt 19:12,14. "Sinong makakilata sa kanyang mgaT kamalian? Patawann mo ako sa lihim kong kamalian .
•~. Maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking
~ bibig, at ang pagbubulay ng aking puso sa Iyong

~.'-- paningin, Oh Panginoon; na aking Malalang Bato, at
f'. aking Manunubos. "
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Gawin Mo Ito

7. Isaulo ang 2 Cronica 7:14.

8. Kung may Biblia ka, basahin ang Awit 51 sa
diwa ng pananalangin.

9. Isaulo ang Awit 139:23, 24 at Awit 19:12, 14.
Sambitin ito sa Dios at hintayin ang Kanyang
pagtugon sa iyo. Hingin sa Espiritu Santo na
ipakita sa iyo ang mga pagkukulang mo.
Pagkatapos, ihingi ito ng tawad at tulong
upang ma ituwid mo. Gawin ang iaatas
Niyang gawin mo. Magpasalamat sa Dios
dahil sa dugo ni Jesus na lumilinis sa
kasalanang iyong ipinagtapat.

IPINAKIKIT A SA IYO NG ESPIRITU
ANG DAPAT HINGIN

Inuudyukan ka ng Espiritu Santo na hingin sa Ama
ang kailangan mo. Ipinagugunita Niyang idalangin
mo ang pangangailangan ng iba. At pinalalakas ang
pananampalataya mo upang panaligan mong ibibigay
ng Dios ang anumang iyong hingin

Roma 8:15 "Sapagka't hindi nmyo muhng tinanggap
~ ang esptniu ng pagkaaltpm sa tkataiakot; datapuwa't

~t". tinanggap nmyo ang espintu ng pagkukupkop, na dahil
~ dIto'y sumIsIgaw tayo, "Abba, Ama!"

Filipos 4:6. "Huwag kayong mangabalisa sa anumang
" ~ bagay; kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan
~ ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay

.~. ipakilala ninyo ang myong mga kahilmgan sa DIOs."

Subali't kung minsan hindi natin alam kung ano ang
ating kailangan. Maaaring ang mahingi mo'y maling
bagay. Kaya't naririyan ang iyong matulunging
Kaibigan, ang Espiritu Santo, upang ipaisip ang dapat
mong hingin sa panananalangin para sa iyong sarili
at para sa iba.

Minarapat ng Dios na kumilos sa pamamagitan ng
iyong pananalangin. Kailanma't may panga-
ngailangan, sinasabi Niya sa Kanyang mga anak na
sila'y manalangin. Pagkatapos, ginagawa Niya ang
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nararapat bilang tugon sa
karulang dalangrn. Ganito
SIya kung magligtas ng mga
kaluluwa, magpairal ng
pagpapanibagong-sigla, sa
Kanyang pagpapagaling sa
maysakit, paglutas ng mga
suliranm, at pagkakaloob ng atmg kailangan. Ibirubigay
ng Dios ang pananagutan sa iyo upang idalangm ang
iyong mag-anak, mga kaibigan, ang lyong iglesya,
bansa at ang sanlibutan May bisa ang panalangin mo
sa gawain ng Dios sa buong sanlibutan.

Maaaring antigin ka ng Espiritu Santo na idalangin
ang isang tao, kahit di mo alam kung ano ang kailangan
niya Baka naghihmgalo ang taong Iyon , o nasa
panganib, o nasa mahigpit na pagtukso, o kaya'y
nangangailangan ng di-pangkararuwang lakas upang
maganap ang gawam ng DIOS Tutulungan SIya ng
lyong mga dalangm

Ang wika ng ISang Cristianong taga-Portland, Oregon,
sa kanyang pastor, SIJoseph Bogue "Kahanga-hanga
ang naranasan ko ngayon Smabi ng DIOSna idalangin
ko ang ISang Alva Walker sa Aprika. Nanalangm ako
hanggang sa madama kong tumugon na ang DIOS."

Doon pala sa Apnka'y
nakabingit sa kamatayan si
Alva Walker dahil sa
matindmg lagnat Habang
nananalangin ang di-
kilalang kaibigan sa kabilang
ibayo ng kanyang
kinaroroonan, si Alva ay

nakatulog at pagkagtsmg ay pagaling na Naligtas ang
buhay niya sapagka' t may isang sumunod sa Espiritu.

Efeso 6.18. "tvîagetpanaíangm kayo sa Esptntu ng
\: ~ lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at
~ mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na

.~. patungkol sa lahat ng mga banal."

Gawin Mo Ito

10. Isaulo ang Filipos 4:6; Efeso 6:18.

24



MANANALANGIN SA PAMAMAGITAN
MO ANG ESPIRITU

Mananalangin sa pamamagitan mo ang Espiritu Santo,
sa sarili mong wika, at may alab na higit kaysa likas
mong pananalangin. Maaaring ito'y dahil sa nadama
mong pangangailangan O ito'y pangangailangan
ipinadama ng Espiritu sa iyo habang pinapatnubayan
Niya ang iyong isip at damdamin. Masidhing
dumadaloy mula sa kaibuturan ng iyong puso ang
pananalangin. At sumasamo naman sa Dios ang
Espiritu para tugunin ang pangangailangang
idinadalangin mo.

Sa iyong pananalangin, maaaring madama mo ang
bigat ng isang pasanin, na parang sarili mong
suliranin. Mananalangin sa pamamagitan mo ang
Espiritu lakip ang pagtangis dahil sa nadad amang
pangangailangan, bagama' t hindi mo lubos na
maunawaan .

• ~ Hebreo 5:7. "51 Cnsto ay naghandog ng mgaT panalangzn at mga daing na sumisigaw ng malakas
.~.~a~;~~I~~:'''doon sa may kapangyarzhang

,4 ~ Roma 8:26,27. "At gayon din naman ang Espzntu ay
~ tumutulong sa kahinaan: sapagka't hindi tayo

:;: marunong manalangin ng nararapat;. Siya ang
:ff- namamagztan dahil sa mga banal, alinsunod sa kalooban
~ / ng DIOs."

Kung minsan, nanaisin ng Espintu na manalangin sa
pamamagitan mo, sa wikang hindi mo alam nguni't
alam Niya at ng Ama. Ang tawag dito ni Pablo ay
pananalangin sa ibang wika, o "glossolalia". Sa ibang
salin ito'y "pagsasalitang may kakaibang himig"
sapagka't ang anumang wikang hindi natin
nauunawaan ay kakaibang himig para sa atin.

Nananalangin sa pamamagitan mo ang Espiritu Santo
para sa mga suliraning hindi mo na kailangang
lubusang mabatid. Siya ang makadaraig sa lakas ni
Satanas na humahadlang sa iyong pananalangin.
Inaangkin ng Espiritu Santo ang tagumpay para sa iyo
at tinutulungan kang magpuri sa Dios na
tumutugon sa dalangin mo Sa wikang makalangit ay
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ipinahahayag Niya ang pag-ibig na di mo maipahayag,
ang pangangailangang nagpapabigat sa loob mo, o ang
pagpupuring nag-uumapaw sa puso mo.

Itinuro ni Pablo sa iglesya sa Corinto na kanilang
hayaang manalangin sa pamamagitan nila ang
Espiritu, sa wikang di-nila nauunawaan. Subali't hindi
ito dapat pumawi sa kanilang pananagutang
manalanging may pagkaunawa. Mahalaga kapwa ang
dalawang uri ng pananalanging ito.

1 Connto 14:2, 14, 15. "Ang nagsaeouta ng WIka ay
~t~ hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa DIOS, sapagka't
!!:. walang nakauunawa sa kanya; kundi sa espiritu ay
.~_ nagsasalita ng mga hnoaga. Sapagka't kung ako'y
-t- nananalangin sa WIka, ay nananalangm ang akmgJt,.. espiniu, datapuwa't ang akrng pag-IIsIp ay hindi

~ ~ namumunga Ano nga ItO? Mananalangm ako sa
, espintu, at mananalangin din naman ako sa pag-ustp."

Inaalok ka ng Dios ng kawili-wiling pakikipag-
sapalarang kasama Niya.
Paunlakan mo ang Espiritu
Santo na ikaw'y akayin,
turuang manalangin,
at manalangin sa pama-
magitan mo. Makikita mo
ang maraming kahanga-
hangang tugon sa mga
panalangin kapag iyong tinanggap ang ministeryong
ito.
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Gawin Mo Ito

11. Isaulo ang Roma 8:26,27. Nais mo ba na ang
Espiritu Santo ay manalangin sa pamama-
gitan mo? Kausapin mo Siya tungkol dito.

12.Nais mo ba ng ministeryo ng pananalangin?
Magsimula na ngayon. Hingin sa Espiritu
Santo na ipadama sa iyo ang Kanyang
pamamatnubay. Gamitin ang mga pagka-
kataon upang manalangin sa iglesya at sa
tahanan. Kung maaari. mak i isa sa mga
kaibigan para sa isang oras na pananalangin

- mga kaibigang marunong manalangin
ayon sa udyok ng Espiritu.

13. Masasambit mo ba ang.! Cronica 7:14;
Awit 139:23, 24; Awit 14:12.14; Filipos 4:6.
Efeso 6:18;Roma 8:26,27?
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LUMAKAD AYON SA ESPIRITU

May 32,000 pangako sa Salita ng Dios, at bawa't isa'y
nasasalig sa pagganap ng tao sa hamon ng Dios upang
tanggaplO at maingatan ang banal na pagpapala ng Dios.

Sumulat si Pablo sa mga taga-Galacia ng garnto: "Kung
napuspos kayo ng Espmtu, lumakad kayo ayon sa Espiritu."
Ang mga mananampalataya sa Corinto ay nangapuspos
ng Espintu subali't hindi rula nakita ang pananagutang
lumakad ayon sa Espiritu. Kaya' t malungkot na ipinahayag
ng apostol, "Kayo'y nasa laman ... at lumalakad ayon sa
panuntunan ng tao."

Gaano man karaming kaloob na espirituwal ang tanggapin
ng isang tao mula sa DIOS, wala siyang magaganap
malibang lumakad siya ayon sa Espiritu. Halimbawa,
naparito ang Espiritu Santo upang patnubayan ang
mananampalataya sa buong katotohanan, subali't paano
Niya magaganap ang gawamg Ito sa buhay ng
mananampalataya kung hmdi mag-aaral ng Salita ng
Katotohanan?

Ang Espiritu Santo ay napanto (Gawa 1:8) upang bigyan
tayo ng kapangyanhan at kakayahang maging saksi, subali't
paano NIya bibigyan ng kapangyarihan ang Isang ayaw
magpatotoo? Muli, uuaalok ng Espintu Santo ang Kanyang
dakilang nurusteryo ng pagtulong sa mananampalataya sa
pananalangin, subali't paano NIya isasagawa ItOkung ang
naturang mananampalataya ay hmdi nananalangin at
nagpapabaya sa kanyang buhay mapanalangirun, o kaya'y
híndr pumapansm sa Esprritu Santo kahit siya
nananalangm ?

Lahat ng handog ng DIOSbilang tugon sa pagtatalaga o
pagpapabanal ng tao ay biglaang ipinagkakaloob ... Subali't
ang bunga ng Espintu ay lunuhtaw lamang habang
lumalakad ang tao ayon sa Espiritu, at araw-araw na
ipinaiilalim ang kanyang katawan sa pag-aakay ng Espiritu
at kanyang ginagamit ang banal na mga kaloob ng Dios.
"Lumakad ayon sa Espiritu."

-Mula sa The Bapbsm m the Holy Spirit
Ni Willard Cantelon, Ebanghehsta ng

Assembhes of God. © 1951 ni Willard Cantelon
Gospel Publishing House, Springfield, Missouri 65802
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Aralin 4

ANG ESPIRITU SANTO AY
UMAAKAY SA IYO

Sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

X May Kaibigan Ka Na Aakay Sa Iyo
X Inaakay Ka Sa Pamamagitan Ng Salita Ng

Dios
X Inaakay Ka Sa Pamamagitan Ng Iglesya
X Inaakay Ka sa Pamamagitan Ng Mga Kaloob

Na Espirituwal
X Inaakay Ka Sa Pamamagitan Ng Mga

Pangitain At Mga Panaginip
X Inaakay Ka Sa Pamamagitan Ng Mga

Pangyayari At Mga Paniniwala

MAY KAIBIGAN KA NA AAKAY SA IYO

nang ulit mo nang naitanong sa iyong mga kaibigan,
II ano ang dapat kong gawin, sa palagay mo?" Ang iba
nama'y umaasa sa mga manghuhula. Nguni't may Isa

" 1 /

na iyong maasahan higit kanino man. Ikaw ay may
Isang Kaibigan na nakababatid sa hinaharap. Alam
Niya ang pinakamabuti para sa iyo. Siya ay
nagmamahal sa iyo at nagnanais na akayin ka sa lahat
ng dapat mong pagpasiyahan. Siya ay ang Espiritu
Santo, ang iyong Matulunging Kaibigan.

~•• Galacia 5.16,25. "Magsilakaâ kayo ayon sa Esptritu,
~ ~ at hindi nmyo gagawin ang mga pita ng laman. Kung
ii\tii- tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Esptniu, ay
~ mangagsilakad naman tayo ayon sa ESPIritu. "

29



Gawin Mo Ito

1. Isaulo ang Galacia 5:16, 25.

2. Isaulo ang mga paraan ng pag-aakay ng
Espiritu, gaya ng nasasaad sa "Sa Araling
Ito'y Pag-aaralan Mo."

INAAKAY KA SA PAMAMAGIT AN
NG SALITA NG DIOS

Ang Biblra ay mapa na
daraanang gmaganut ng
Espiritu Santo upang akayin ka
sa Langit. Tinutulungan ka
Niya bawa't araw upang
iangkop sa kalagayan mo ang

itinuturo ng Sahta ng DIOs Kaya nga, mahalagang
basahin mo ang Biblia araw-araw.

Kung minsa'y mangungusap sa IYOang Espiritu Santo
sa pamamag itan ng Ilang talatang nabasa mo
Karaniwan nang patotoo ng mga Cnsnano "May
suhrarun ako at di ko alam ang gagawm. Sa pagbabasa
ko ng ISang talata sa Biblia. warmg umangat Ito sa
pahma, upang tumugon at lumutas sa suhrarun ko."

Kapag ismasaulo mo ang mga talata sa BiblIa, nagIgmg
madah para sa Espiritu na akaym ka. Kung natutukso
kang gumawa ng di tama,
maaaring gumuhIt sa ISIpmo ang
isang talata, hudyat na Ikaw'y
tumigil. "Nakikita Mo ako, Oh
DIOS!" Ito'y ipinagunita ng
Esprntu Santo sa maraming
Cristianong muntik nang
mahulog sa tukso.

~.&Awit 119:9. "Paano lilinism ng Isang binata angT kanyang daan 7 Sa pagdinig doon ayon sa Iyong salita "
·t~
Mangungusap din sa iyo ang Espiritu Santo sa
pamamagitan ng pagtuturo ng Biblia. Maaaring ito'y
sa pangangaral sa iglesya, radyo, samahan sa Biblia,
sa babasahing Cristiano, at sa pag-aaral tulad ruto
Pinili Niyang garrutin ang mga paraang ito upang
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akayin ka sa lubos na katotohanan. Tandaan ang
Juan 16'13.

INAAKAY KA SA PAMAMAGITAN
NG IGLESYA

Paano natututong lumakad, magsalita, tumakbo,
maglaro, at gumawa ang isang bata? Sa pamamagitan
ng kanyang pamilya! Ang ama, ina, at mga kapatid ay
nagtuturong lahat sa bata ng dapat nitong gawin at
kung paano gagawin ang isang bagay.

Nang ikaw'y ipanganak na muli, ginawa kang kaanib
ng pamilya ng DIOS- - ang iglesya ng Panginoong Jesu-
Cristo. Inaasahan ng Espiritu na tatanggapin mo ang
tulong ng iyong mga kapatid kay Cristo. Malaking
tulong ang kakamtin mo kapag umanib ka sa isang
iglesyang lokal. Tiyakm mo lamang na ito'y iglesyang
nananalig sa Biblia, sumusunod sa Salita ng Dios,
kumikilala at nagtuturo tungkol sa gawain ng Espiritu
Santo.
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Naglagay si Cristo ng mga pastor, guro, at iba pang
tagapanguna sa Iglesya Binibigyan sila ng Espiritu
Santo ng mga natatanging kaloob at kapangyarihan
upang magampanan g mabuti ang kanilang gawain., ,

~ ~ Efeso 4.12. "Sa tkasasakdal ng mga banal, sa gawamg
~ pagulmgkod sa lkahhbay ng katawan ni Cnsto.".~..
Dapat magmg puspos ng Espiritu Santo ang bawa't
kaanib ng iglesya. Kapag inaakay ng Espiritu Santo
ang mga kaanib at mga tagapanguna, nagkakaisang
gumagawa ang buong iglesya. Bawa't isa'y gaganap
ng kanyang bahagi sa panukala ng Dios.

INAAKAY KA SA PAMAMAGITAN NG
MGA KALOOB NA ESPIRITUWAL

Ang Espiritu Santo ay may mga
kaloob para sa bawa't
Cristiano. Ibig NIyang
tanggapin natin ang mga
kaloob na ito upang
matulungan natin ang iba.

j 1 Connto 12:4, 7. "May Iba't ibang mga kaloob,
~~~ datapuwa't usang Espiruu Datapuwa ~sa bawa ~ ISaT ay IbinibIgay ang pagpapahayag ng Esptritu upang

.~. pakinabangan naman."

Nabasa mo ang tungkol sa mga kaloob na
pananampalataya, paggawa ng mga himala, at
pagpapagaling. Narito ang iba pang kamangha-
manghang kaloob ng Espiritu:
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t~ 1 Connto 12:8,10. "Sapagka't sa Isa, sa pamamagitan
~.;: ng Esptniu ay Ibmiblgay ang salita ng karunungan; at

~ sa Iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Esptntu ...
~ sa Iba'y hula; at sa Iba yang pagkilala sa mga espiritu,

~.~ at sa Iba'y ang iba't ibang wtka, at sa Iba yang
fi"{t pagpapaliwanag ng mga wika "

Maaaring ibigay ng Espiritu sa inyong pastor o sa ibang
Cristianong puspos ng Espiritu ang pahayag ng
karunungan o kaalamang kailangan mo. O kaya'y
darating nang tuwiran sa IYO ang pahayag na ito bilang
isang masidhing pagka dama o pagkaunawa. Bigla
mong mauunawaan ang kalooban ng Dios para sa isang
pangyayari Dumaratrng ang kapahayagan ng tungkol
sa kahulugan ng isang talata at ang bisa nito sa iyong
suliranin. Binibigyan ka ng Dios ng pananalitang
dapat sabihin sa taong nangangailangan ng tulong.

Kapag sinabi mo sa mga tao ang tungkol sa Panginoon
o nagturo ka ng Biblia, kailangan mo ang pag-aakay ng
Espiritu Santo Kailangan ng mga magulang ang
karunungang mula sa DIOSupang mapayuhan nang
tumpak ang kamlang mga anak. Ang gawain ng
Espiritu Santo ay para sa pang~araw-araw na
pamumuhay, hmdi lamang kung may krisis .

•f Efeso 1:17. "Ipagkaloob sa myo ... ang Esptntu ng
~ karunungan."

:l: Exodo 35:31. "At Kanyang pmuspos siya ng Esptntu
Ji(. ng DIOS tungkol sa karunungan, sa pagkakilala, at sa
", .' kaalaman, at sa lahat ng san-san ng gauxun."

Ang hula, pagsasalita ng mga wika, at ang
pagpapaliwanag ng mga wika ay mga paraan ng
pagsasalita ng Espiritu Santo sa kapulungan. Ang hula
ay pahayag ng Dios sa pananalita ng tagapangaral.
Maaaring ito'y pagsasabi ng mangyayari sa hinaharap;
O pahayag na magpapatibay at tutulong sa mga
nakikinig. Kung minsan, ang pahayag ay naririnig sa
mga wika at ipaliliwanag sa wikang nauunawaan ng
mga nakikinig Ang paglalakip ng dalawang kaloob
na ito'y tulad ng kaloob na hula.

Takot sa mga kaloob ng Espiritu ang ibang tao,
sapagka' t nakabalita na sila ng bulaang pahayag. Ito'y
parang pagtanggi sa salapi sa takot na makakuha ng
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huwad. Laging sinisikap ru~Satanas na guluhin ang
mga tao sa pamamagitan ng paggaya sa gawain ng
Dios. May mga bulaang propeta noong panahon ng
Biblia at kahit ngayon. Subali't ang iyong Kaibigan,
ang Espiritu Santo ay nagnanais na huwag mong'
tanggihan ang mga kaloob Niya sa iyo dahil lamang sa
takot mong magkamit ng huwad o panggagagad ng
Kanyang gawain.

At hindi rin nais ng Dios na madaya ka ng mga panghu-
huwad. Kaya nga, isa sa mga kaloob ng Espiritu Santo
ay ang pagkilala sa mga espiritu; ito ang nangangalaga
sa iglesya laban sa masasamang espiritu at maling
paratang ng iba. Naipagkakamali kung minsan ng mga
tao ang sariling haka-haka bilang kapahayagan ng
Dios. Dahil dito, naghahatid sila ng kaguluhan at
kalituhan, sa pagsasabi nila sa iba kung sino ang dapat
pakasalan, saan dapat magtungo, at ano ang dapat
gawin. Kaya't ang sabi ng Dios, subukin natin ang
lahat ng pahayag.

\ ~ 1 Tesalonica 5:19-22. "Huwag ninyong pataym ang
~ ningas ng Esptniu; huwag ninyong hamakin ang

:1: panghuhula. Subukin ninyo ang lahat ng bagay;
.J'i.,. ingatan ninyo ang mabuti. Layuan nmyo ang bawa't
't, ."anyo ng masama."

Ang mga pahayag na mula sa Espiritu Santo'y
sumusunod sa limang pamantayan:

1Ang pahayag ay lubos na sumasang-aycm sa Salita
ng Dios.
Halimbawa, kung sinasabi ng pahayag na kunin
ng isang lalaki ang asawa ng iba, ito'y hindi galing
sa Espiritu Santo. Tumutulong sa atin ang Espiritu
Santo upang sundin ang Dios. Ang pagsang-
ayon sa Salita ng Dios ang pinakamahalagang
pagsubok; lahat ay dapat subukin ayon dito.

2Ang pahayag ay dapat maging totoo.
Kung hindi totoo ang sinasabi sa pahayag, hindi
ito mula sa Espiritu Santo, sapagka' t Siya ay ang
Espiritu ng katotohanan. Ang mga panghuhulang
mula sa Panginoon ay nangatutupad.

, ~ Ieremtas 28:9. "MJ1kiki1a1Jl nga siyang propeta; na tunay~'ttna sinugo ng Panginoon, pagka ang salita ng propeta
.f.': ay mangyayan."
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.\ ,. Deuteronomio 18:21, 22. "At kung
~ ••Â~~. iyong sasainhtn sa lyong puso:
~ Paanong malalaman namin ang salzta

......"- na hindi sinaltta ng Pangznoon? Pagka
~ \~ ang Isang propeta ay nagsasauta sa,.,1. pangalan ng Panginoon, kung angT.bagay na stnasabt ay hindi sumusunod ni mangyan,

:;: ay hindi sinalita ng Pangznoon ang bagay na Iyon: ng
~ propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan, huwag
i"(,.. mong katatakutan szya."

3 Ang pahayag ay dadakila kay Cristo.
Dinadakila ng Espiritu ng Dios at ng Espiritu ni
Cristo, ang Ama at ang Anak"i Juan 16:14. "Luluwalhatiin NIya Ako. "~ ~T 1 Connto 12:3. "Wala sinumang nagsasalita sa pama-

:~: magztan ng Espzntu ng DIOS ay nagsasabt, SI Jesus ay
.)l(.. ittnakunl, at wala sinuman ay makapagsasabi, si Jesus
~. ~ ay Panginoon kundi sa pamamagitan ng Espiritu

Santo."

4Ang pahayag ay naghahatid ng pagpapala, hindi
ng kaguluhan.

1 Connto 14:3, 4, 26. "Datapuwa't ang nanghuhula~tJay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, at sa
J!t zkapangangaral, at sa ikaaalzw ... gaunn ninYo ang lahaz
.~. ng mga bagay sa ikatitibay."

5Siya na nagbibigay ng pahayag ay may kamalayan
at pananagutan na ang lahat ng bagay ay gawin sa
maayos na paraan.
Ginagaya ni Satanas ang gawain ng Espiritu
Santo. Sa espiritista, ang tinatawag na "medium"
ay nawawalan ng malay at dr alam ang kanyang
sinasabi sapagka't supil SIya ng ibang espintu
Nguni't kapag nagsalita ang Espintu Santo sa
pamamagitan ng isang tao, alam ng taong ito ang
nangyayari. Makapagsasalita siya at makatitigi1
upang hindi niya mahadlangan ang pahayag ng
Dios sa pamamagitan ng pastor o ng iba. Malinaw
itong itinuturo ni Pablo sa 1 Corinto 14. Dapat
udyukan ng pastor ang mga kaanib na magsigamit
ng mga kaloob ng Espiritu. Nguni't kailangan
ding tiyakin niyang lahat ay nasa ayos. Kaya't
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dapat kilalanin ng mga may kaloob ng Espiritu
ng pangunguna ng pastor at huwag damdamin

• ang kanyang mga tagubilm at payo.

~~ 1 Connto 14:32, 33, 40. ilAng mga espiritu ng mga
~ propeta ay nasasakupan ng mga propeta. Sapagka't
~ ang DIOs ay hindi DIOs ng kaguluhan, kundi ng

~.~ kapayapaan. Datapuwa't gawzn nznyong may
~ karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. II

Gawin Mo Ito

11. Isaulo ang 1 Tesalonica 5:19-22.

12. Isaulo ang limang pamantayang gagamitin
sa paghatol kung ang pahayag ay mula sa
Dios.

13.Nadarama mo bang kailangan ang mga gawa
ng Espiritu Santo sa larangan ng mga kaloob
na nasasaad sa 1 Corinto 12? _

14.Kumikilos ba sa inyong iglesya ang mga
kaloob na ito? _

15. Nais mo bang magkaroon ng kaloob na
espirituwal? _

Idalangin ito.

INAAKAY KA SA PAMAMAGITAN NG
MGA PANGITAIN AT PANAGINIP

Nabasa mo sa Bibliakung paanong
nangusap ang Dios sa mga tao sa
pamamagitan ng pangitain o
panaginip. Nangungusap pa rin
ang Espiritu sa ganitong paraan.
Nangyayari ang hula ni Joel.

..' 'J. Gawa 2:17. "At ang znyong mga bznata ay
~.~ mangakakakita ng mga pangitain, ang lyong mga

~ matatanda ay magslslpanaglnlp. II

Noong 1940, isinulat ni B. T. Bard ang tungkol sa
kahanga-hangang pagbubuhos ng Espiritu sa Peking:

Nagkaroon ng pagtatapat ng mga kasalanan at
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pagkukulang, pagsasalita sa mga wika at
pagbibigay-kahulugan, panghuhula, panaginip
na espirituwal, makalangit na pangitain tungkol
kay Cristo at sa maluwalhating bayan, banal na
pagpapagalmg, at higit sa lahat, diwa ng
pananalangm, pagsamo, at pagsamba.

Sa kaibuturan ng kanyang puso, pinakananasa
ni Kao Chu Ju ang presensiya ng DIOS, nguni't
natatakot siyang makita ng kapwa, o patungan
kaya ng kamay BIgla niyang nakita sa isang
pangitam SI Jesus, na maingat na Ipinatong sa
kanyang ulo ang mga Kamay na pinaglagusan ng
pako Nabuwal sIya sa sahig, sa ilalim ng
kapangyarihan ng Espiritu Santo, at di-nagtagal
ay maluwalhating nagsasalita ng Ibang wika sa
udyok ng Espiritu Santo

Nakaaanng na mabuti sa isang tao ang mga panaguup
na mula sa DIOS Marami ang binalaan sa pamamagitan
ng panagmIp u pang talikdan ang kasalanan at
tumanggap ng pagpapala, tulong, at pampasigla mula
sa iyong panagmIp DIlI kaya'y aakayin ka ng Espiritu
Santo na idalangm o babalaan ang Isang nasa
panganib

Karamihan sa mga panagmlp ay hindi kapahayagang
mula sa DIOS Patuloy na gumagawa ang iyong isip
habang natutulog ka at hmahabi sa panaginip ang
lyong isrpan Gayunman, mapakikilos mo sa iyong
kapakmabangan ang mga panaginip na ItO. Gawm
mong ISang pagumta upang idalangm ang smumang
na panaginip mo

Gawin Malta

16. Nangungusap pa ba ngayon ang Dios sa
pamamagitan ng mga panaginip? _

17. Karamihan ba sa panaginip ay kapahayagan
mula sa Dios o mga bunga ng isip? _

18. Kapag nanaginip ka, subukin ito: Bago ka
matulog, sabihin mo sa Panginoon na nais
mong maging malapit sa Kanya, kahit sa
panaginip. Sa sandaling magising ka,
idalangin ang mga taong napanaginipan mo.
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INAAKAY KA SA PAMAMAGITAN NG MGA
PANGY AYARI AT MGA PANINIWALA

Nakalampas ang bus na sasakyan ng isang Cristiano
Pagkalipas ng apat na oras, sumakay siya sa sumunod
na bus, at naka tabi ang isang babaing
nangangailangan sa Dios, na naakay niya sa
Panginoon. Nanguna sa mga pangyayari ang Espiritu
Santo

Wari bang pinid sa harapan
mo ang mga pinto ng

fl pagkakataon? Lumingon ka
Maaaring binubuksan ng
Espiritu Santo ang ibang pinto
na may ibayong pagkakataon

para sa IYO. Alalaharun mo ang mga unang Cnstianong
tumakas mula sa Jerusalem. Saan man sila magtungo' y
ipinahahayag nila ang ebanghelyo at naliligtas ang
marami. Si Pablo'y hindi makahayo sapagka't napi-
piit, datapuwa't habang nasa loob ng piitan, kanyang
sinulat ang karamihan sa mga liham niyang mababasa
natin sa Bagong Tipan.

Napakahirap ba ng mga pangyayari sa paligid mo?
Marahil, inilagay ka riyan ng Dios upang ikaw ang
makalutas sa mga suliranin Patulong ka sa Espiritu
Santo upang malaman mo ang dapat gawin. Magmg
mapagmasid at masikap na gumawa upang mapabuti
ang kalagayan sa paligid mo Ikaw ay isa sa mga ilawan
ng Dios Huwag idaing ang kadiliman. Magliwanag
saan ka man naroon.

Kadalasa'y aakayin ka ng Espiritu ayon sa pananalig
mo sa Kanya, upang makapagpasiya ka nang tumpak
Kapag may nais kang gawin, nakadarama ka ng
kapayapaan kung yaon ang tumpak. Nguni't kapag
írusip mo ang ibang hakbang, nababagabag ka.

May reserbasyon sa isang eroplano ang isang
mangangalakal na Cristiano, nguni' t bagabag siya
tungkol doon. Habang iniisip niya ito, lalo siyang
nalihgalig. Ipinagpaliban niya ang paglipad. Ang
eroplanong una niyang binalak na sakyan ay
bumagsak, at namatay ang lahat ng sakay. Iniligtas ng
Espiritu Santo ang kanyang buhay.
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Kawikaan 16:9. "Ang puso ng tao ay kumakatha ng
kanyang lakad; nguni't ang Panginoon ang nagiutuund
ng kanyang mga hakbang."

Nagmamadali patungo sa isang pakikipagtipan ang
Isang pastor, nguni't may nadama siyang antig,
"Kumatok ka sa bahay na iyon." Iniwaksi niya ito
nguni' t sumísidhi Kaya' t bumalik siya at umakyat sa
naturang bahay Natagpuan niya roon ang isang
Cristianong nangangailangan ng tulong.

Nadama naman ng isang
Cristiano ang udyok na
dumalaw sa isang kaibigan.
Pagsapit doon, nasumpungan
niyang magpapakamatay na
ang kaibigan ruya. Naakay ng
Cr~tiano ang kanyang
kaibigan upang tanggapin si Cristo at ito'y naligtas.

"Sinabi sa akm ng Panginoon na dalhin ito sa iyo,"
wika ng isang lalaki habang Iniaabot ang basket ng
mga groserya sa l5ang pastor. Matagal na palang
nananalangin ang pastor at ang kanyang ginang na
ipagkaloob ng Dios ang kanilang pangangailangan
sapagka't wala silang salapi o pagkain man.

Ang buhay ay nagiging kawing ng kasiya-siyang
pakikipagsapalaran kung ikaw'y puspos ng Espiritu
Santo at sumusunod sa Kanyang pamamatnubay.
Aakayin ka ng Espiritu Santo sa buhay na lubhang
mapakinabang at mapagpala.

Gawin Mo Ito

19. Ibig mo bang sabihin sa iyo ng Espiritu Santo
ang iyong gagawin?

Hingin sa Kanya tuuring umaga sa buong
li1lggo1lgito na akauin ka sa sinumang nais

.Niya1lg tulungan mo. Asahang ito'y gaga-
win Niya at sumunod ka rin sa Ka11ya.

20. Masasambit mo ba ang Galacia 5:16, 25;
Awit 119:9; 1 Tesalonica 5:19-22?
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M~ITBANATINANG
BAUTISMONG ITO NGA YON?

Huwag mong Itanong kung "Makakamit ba natin ang
bautismong ito ngayon?" Wala tayong silbi kung wala Ito
Ang Cnstianismong walang Espirrtu Santo ay balat
lamang, isang magandang anyo, nguni't walang sigla,
patay. Tanging ang Dios, ang Espiritu Santo, ang Siya
lamang makapagpapaslgla-makapagbibigay ng maalab
na apoy na bumubuhay

Kung kailangang-kailangan ko kaya ang kapangyarihang
ito, ipagkakait ba sa akin ng DIOS,kahit ko ganapm ang
kondisyon na hinihingi Niya? Ang Biblia ay punung-
puno ng pangako at pangaral upang ako'y lumapit sa DIOS
na may lubos na pagtitiwalang tatanggapm ko ang
pangako. Walang anumang badya na Ipagkakait Niya ItO.

Ang ating Tagapagligtas, maliwanag na pinatutunayan
ng Kasulatan, ay nagbayad sa halaga ng handog na ItO
para sa atin. Ito'y mahalagang sangkap ng ganap na
ebanghelyo. Wala nang iba pang badya sa Bagong Tipan.

Sinabi ru Jesus na higit na makabubuti sa Kanyang bayan
ang sila'y mapuspos ruto, kaysa Siya ay manatili sa
kanilang piling. Ganyan kahalaga ang Bautismo ng
Espiritu Santo sa mananampalataya. Ito'y ipinangako sa
lahat ng mananampalataya sa lahat ng panahon.

Bayaan mong sabihm ko ItO sa IYO nang buong
panimndigan! Papananagutm ng DIOS ang bawa't
mananampalataya sa anumang maaarmg nagawa sana
niya para sa kaharian ng Dios kung kanya lamang sanang
tinanggap at ginamit ang kaloob na ito! Ang handog o
kaloob na Bautismo ng Espiritu Santo ay nakalaan sa iyo
upang lyong gamitin ngayon!

-Hmalaw mula sa The Holy Spirit Is
For You, ni Ebanghehsta C.M. Ward,

ng Revivaltime. © 1966 Assemblies
of God, Springfield Missouri 65802.
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Aralin 5

ANG ESPIRITU SANTO AY NAGBIBIGAY
SA IYO NG KAPANGYARIHAN

Sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

X Kapangyarihan Para Sa Maraming
Layunin

X Ang Pangakong Kapangyarihan
X Ang Pangakong Natupad Nang Pentecotes
X Ang Karaniwang Karanasan Matapos

Mahikayat
X Mga Tanda Ng Kapangyarihan Ng Espiritu

KAP ANGYARIHAN PARA SA
MARAMING LAYUNIN

Dapat Mong Matutuhang Gamitin
Ang Kapangyarihan

Isipin mo kung paano naga-
gamit ang koryente: Ilaw,
para sa mga lunsod; panluto,
pampainit sa mga tahanan;
nagpapakilos sa mga
pabrika, at sa lahat ng uri ng
makinarya. Ngayon, nagagawa na ng tao ang mga
bagay na mahirap mangyari noong araw, sapagka't
natutuhan na nilang gamitin ang lakas ng koryente-
pati na ang pagtungo sa buwan.

Ang Espiritu Santo ay nagnanais na ikaw ay
mapuspos ng kapangyarihan, lalong higit kaysa lakas
ng koryente-upang magawa mo yaong mahirap
mangyari kung wala ito. Subali't kailangang
matutuhan mong gamitin ang kapangyarihan. Ang
kapangyarihang ito ng Espiritu Santo, kung gagamitin
sa wastong paraan, ay maghahatid ng kapurihan sa
Dios at pagpapala sa iyong buhay. Ang anumang uri
ng lakas o kapangyarihan kapag ginamit sa maling
paraan ay laging maghahatid ng kaguluhan.

Tatlong Pagkakamaling Dapat Iwasan:

1May mga taong ginagamit na parang laruan ang
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kapangyarihan ng Espiritu:
Ito ang suliranin sa Iglesya sa Corinto. Lubha
nilang ikmasisiya ang pagsasalita ng mga wika
anupa' t sa karu1ang mga gawam sa loob ng Iglesya
para lamang silang naghlibang Napakagulo nila
Inakala tuloy ng mga nagmamasid na sila'y
nasisiraan ng bait Ipmaguruta ru Pablo na dapat
gawin ang lahat ng bagay na may kaayusan.
Dapat mlang matutuhang gamitIn ang
kapangyarihan ng Espiritu Santo upang marami
ang maligtas at huwag lumayo kay Cristo.

2 May mga taong umaangkin sa karangalang
nararapat maukol sa Dios:
Kung bínibigyan ng Espintu Santo ang isang
tao ng sapat na pananampalataya upang
makapagpagaling, Ito'y hindi upang makasigaw
siya ng: "Tingnan mnyo ako, kayong lahat!
Nakapaghihimala ako' Makapangyarihan ako!"
O kaya, kung may gmagamit ang Dios na taong
nakapanghuhula, ito'y hindi upang masabi niya'
"Makinig kayong lahat sa akin, sapagka't ako'y
propeta! Lumapit kayo sa akm kung ibIg ninyong
malaman ang dapat nmyong gawin" Ang
ganyang kapalaluan ay nagbubunga ng
maraming suliranin

3May mga taong hindi naman ginagamit ang
kapangyarihan ng Espiritu Santo:
Ito ang pangkaraniwang pagkakamali ng lahat
Nakita rula ang maling paggamit o ang
panghuhuwad sa kapangyarihan ng Espiritu
Santo, at sila'y takot sa anumang bagay na
di-pangkaraniwan Ganito ang suliranin ng
iglesya sa Tesaloruca Sinabi sa kanila ni Pablo
na subukin nila ang lahat ng espiritu kung yao'y
mula sa Dios at sila'y huwag tatanggap ng
anumang bulaang hula o panghuhuwad sa
gawain ng Dios. Subali't hindi nila dapat iwaksi
ang tunay, kasabay ng huwad.

/ '~ 1Tesalomca 5:19-22. "Huwag ninyong pataYin ang
J!r ningas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga
~ panghuhula. Subukin mnyo ang lahat ng bagay, Ingatan

.,.,.~ ninYo ang mabuti. Layuan ninYo ang bawa't anyo ng~ ,
• ) masama."
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Ang pagiging puspos ng Espiritu Santo ay tulad ng
pagkakaroon ng mga kawad ng koryente sa bahay.
HindI nilagyan ng kawad ang bahay upang manatili
ka sa dilim at saka magsabing. "May koryente na
kami!" Buksan mo ang ilaw! Gamitin mo ang lakas ng
koryente! Nasa Aklat ng Mga Gawa ang alituntunin
ng Dios ukol sa wastong paggamit ng kapangyarihan
ng Espiritu Santo.

Ito Ang Alituntunin Para Sa Iyo

Dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa buhay ng
mga unang Cristiano, naging malinis at mabuti ang

kanilang buhay sa gitna ng
kabihasnang tigib ng krimen at
katiwalian. Taglay ang panloob
na galak at kapayapaan, sila'y
nakaawit ng pagpupuri sa
Dios bagama't hinahampas at
nakabilanggo alang-alang kay

Cristo. Puspos ng pag-ibig ng Dios, kanilang
pinatawad at idinalangin yaong mga umusig at
nagpahirap sa kanila. Ang kapangyarihan ay ginamit
nila nang wasto'

Taglay nila ang isang makapangyarihang pahayag, na
buong kapangyarihan rulang ipinangaral. Nagsalita
sila na may panirundigan Alam nila kung ano ang
kanilang sinasabi. Sinumang hindi kinaroroonan ni
Cristo ay napapahamak, nguni't ililigtas ni Jesus ang
sasampalataya sa Kanya Sila'y nangusap na may
karunungan, katuwiran, at kaginngang lampas sa sanli
nilang kakayahan - ang kapangyarihan ng Dios na
sumumbat sa mga nakikinig upang madama nila ang
kanilang pagka-makasalanan.

Makapangyarihan ang kanilang pananampalataya.
Alam nila na ang Dios ay kasama nila at gumagawa sa
pamamagitan nila, gaya ng ipinangako Niya. Kaya't
sa pangalan ni Jesus, pinalakad nila ang mga lumpo.
Sila'y nanalangm, at nangyari ang maraming mga
bagay. Gumaling ang mga maysakit. Nangabuksan
ang pinto ng mga piitan. Nanumbalik sa Dios ang
napakaraming makasalanan.
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Naging mga saksi ang mga unang Cristiano dahil sa
kapangyarihang ito, gaya ng sinabi ni Jesus. Lumakas
ang loob nila at naging marubdob ang hangarin nilang
masabi sa kapwa ang tungkol kay Jesus. May tungkulin
silang dapat ganapin Katapangan, pag-ibig, pangitain,
at lubos na pagkaka talaga kay Cristo ang nagtulak sa
kanila upang magpalipat-lipat sa maraming lalawigan
at bayan, upang ibigay ang mabuting balita ng
kaligtasan sa bawa't matanda at bata, sa bawa't
nilalang sa kanilang kapanahunan.

Ito ang alituntunin ng kapangyarihan ng Unang
Iglesya. Ang kanilang kapangyarihan, kung gayon, ay
ang kapangyarihan ng Espintu Santo na Siyang
pumuspos sa kanila at gumawa sa pamamagitan nila.
Kusang umagos ang mabubuting gawa mula sa
kanilang buhay na umapaw sa kapuspusan ng Espiritu.
Masusing inilalahad ng Biblia ang kanilang karanasan
sapagka't ito ang alituntuning dapat panundan ng mga
Cristiano ngayon.

Gawin Mo Ito

1. Nawili ka ba sa pagbabasa sa Aklat ng
Mga Gawa? _

2. Ilang ulit binabanggit ang Espiritu Santo sa
bawa't kabanata ng Aklat ng Mga Gawa?
(Narito ang bilang ng mga kabanata. Isulat
kung ilang ulit binabanggit ang Espiritu
Santo sa bawa't naturang kabanata):

1. _
2. _
3. _
4. _

5. _
6. _
7. _
8; _

9. _
10. _
11. _
12. _

ANG PANGAKONG KAPANGYARIHAN

Ipinangako ni Juan Bautista
na si Jesus ay magbabautismo
sa EspintuSantoatapoy. Ito'y
pangkaraniwang pangako
para sa lahat ng nahikayat at
binautismuhan niya sa tubig.
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ft Mateo 3'11 "Binabauttsmuhan ko kayo sa tubig sa
~ pagsIsIsI: datapuwa't ang dumarating sa hulihan ko ...T lalong makapangyarihan kaysa akin .. SIya ang sa

.~. myo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy."

May malaking gawain si Jesus para sa mga Cristiano
sa buong panahon Alam Niyang hindi nila ito
magagawa sa kanilang sanlmg kalakasan Kaya't
pinapaghmtay NIya ang Kanyang mga tagasunod
hanggang sa kamtan nila ang kapangyarihang kaloob
ng Espmtu Santo, saka sila magiging mga saksi. Ang
utos at pangako ru Jesus ay para sa lahat ng Kanyang
mga tagasunod.

Lucas 24:49. "Ipadadala Ko sa myo ang pangako ng

1t
~~Akmg Ama, datapuwa't magsipanatili kayo sa bayan,
hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyanhang•••' galmg sa Itaas.

Gawa 1:4, 5, 8 "Hmtaym ang pangako ng Ama ...
~ Sapagka't tunay na SI Juan ay nagbauttsmo sa tubig,

~ datapuwa't kayo'y babautismuhan sa Esptniu Santo
.~, na di na malalaunan pa ... Tatanggapin nmyo ang
~ kapangyanhan pagdating sa myo ng Espintu Santo:

~.~ at kayo'y maglgmg mga saksi Ko sa Jerusalem, at sa
~ ~(/I ~ buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahuli-

hulihang hangganan ng lupa."

Gawin Mo Ito

3. Basahin ang Gawa 1:1-14. Isaulo ang mga
talatang 4, 5, at 8.

ANG PANGAKONG NATUPAD
NANG PENTECOSTES

Ano ang ginawa ng mga tagasunod ni Jesus upang
tanggapin ang pangakong Espiritu Santo? sa loob ng
10 araw, 120 SIlang lahat na naghihmtay -
nananalangin, nananalig, at umaasang may
magaganap At nangyari nga' Nang araw ng
Pentecostes, tmanggap nila ng karanasang pentecostal,
o Bautismo sa Espiritu Santo.

~. '~Gawa 1:14. "Ang lahat ng Ito'y nagetstpanahlingJ!r mahbay na nangagkakatsa sa pananalangin.".,.
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~ Gawa 2'1-5,7,8,11,13 "At nang dumating nga ang

1t~araw ng Pentecostes, sr/ang lahat ay nangagkakatzpon
sa Isang dako At mglang' dumating mula sa Langit•::: ang Isang ugong na gaya ng sa Isang humanagibis na

~ hangzng malakas, at pmuno ang buong bahay na
.,..'- kanilang kinauupuan. At sa kanzla'y may napakitang
~J ~ mga dilang kawangzs ng apoy, na nagkakabaha-bahagI,
.' at dumapo sa bawa't Isa sa kanila At sr/ang lahat ay

nangapuspos ng Espintu Santo, at nangagpastmulang
'-'= ~ magsalita ng Iba't Ibang unka, ayon sa Ipmagkakaloob
~ ng Esptntu na kanilang saliiam."
·t..
May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Judio,
mga lalaking relihiyoso, na buhat sa bawa't bansa sa
ilalim ng Langit. At silang lahat ay nangagtaka at
nagsipanggilalas, na nangagsasabi, "Narito, hindi
baga mga GaWeong lahat ang mga nagsisipagsalitang
ito? At bakit nga naririnig ng bawa't ISa sa atin, ...
nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga
makapangyarihang gawa ng Dios!" Datapuwa't ang
mga iba'y nanganglilibak na nangagsasabi, "Sila'y
puno ng bagong alak."

Bago nangyari ito, takot sa pag-uyam si Pedro. Kay
laki ng ipinagbago niya pagkatanggap niya ng
kapangyarihan ng Espiritu Santo! Siya'y tumayo at
nangaral. Ipinaliwanag niya na ang nagaganap ay
katuparan ng pangako ng Dios. Ibinuhos na ng Dios
ang Kanyang Espiritu.

\." Gawa 2:14-17,41. "Datapuwa't pagtindig nz Pedro
~ ~ na kasama ang labtng-tsa, ay Itinaas ang kanyang tinig,
fl\t,.. at sa kanzla'y nagsaysay, na sinasabing .. "Ang mga
J:t Ito'y hindi mga lasing, gaya ng Inyong Inaakala ... Ito'y
::: yaong sinalita na sa pamamagztan ng propeta Joel: 'At
~ mangyayan sa mga huling araw, sabi ng DIOS, nat.~Ibubuhos Ko ang Alang Espzntu sa lahat ng laman. At

~( ang znyong mga anak na lalaki at babae ay
manganghuhula. sr

Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay
nangabautismuhan: at nangaparagdag sa kanila nang
araw na yaon ang may tatlong libong kaluluwa.
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Mula noon, ang Aklat ng Mga
Gawa ay naging tala ng
pagkilos ng Espiritu Santo
sa pamamagitan ng mga
Cristiano; Kanyang tinulungan
silang sumaksi, magpalaganap
ng ebanghelyo, at umakay ng mga kaluluwa papalapit
kay Cristo.

ANG K ARANnNAN G KARANASAN
MATAPOS MAHIKAYAT

Inaasahan ng mga apostol na ang lahat
ng mananampalataya, matapos mahikayat ay
mangapuspos ng Espiritu Santo. Nilinaw ito ni Pedro.

~~ ,~ Gawa 2:38, 39. "At sinabi sa kanila m Pedro: MangagszsiT kayo, at mangagbautismo ang bawa't Isa sa myo saJit. pangalan m [esu-Cnsto sa Ikapagpapatawad ng myong
" ~ mga kasalanan; at tatanggapin mnyo ang kaloob ng()
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•• Esptntu Santo Sapagka't sa myo ang pangako, at
~ ~ sa myong mga anak, at sa lahat ng nangasa malayo,--r magzng Ilan man ang tawagzn ng Pangznoon nating

.~. DIOs sa Kanya."

Kapag may bagong nalukayat na di tumanggap ng
bautismo ng Espiritu Santo matapos silang mahikayat,
idinadalangm agad sila upang sila'y tumanggap ng
bautismo ng Espiritu

\.1. Gawa 8:14-17. "Nang mabalitaan nga ng mga apostol
~ ~ na nangasa Jerusalem na tinanggap ng Samana ang
~,,.. Salita ng DIOS,ay sinugo rula sz Pedro at sz Juan. Na
I:t nang szla'y makalusong, ay ptnanalangin nila sila,"."";" upang kantlang tanggapzn ang Espzrztu Santo.

~ Sapagka't zto'y hindi pa bumababa sa kaninuman sa
r: ~ kanila .. nang magkagayo'y ipinatong sa kanila ang
(( \ kantlang mga kamay, at kanilang tznanggap ang

Espmtu Santo."

Nang mahikayat si Saulo, sinugo ng Dios si Ananias
upang siya'y idalangin

~ Gawa 9:17. "Ang Pangznoon ay nagsugo sa alan upang
~,~ tanggapin mo ang zyong panmgzn, at mapuspos ka ng
~ Espiritu Santo."
"."
Nanrug ni Cornelio at ng kanyang sambahayan ang
ebanghelyo, naniwala sila, at naligtas nang tanggapin
ang katotohanan Bago natapos ng pangangaral si
Pedro, napuspos sila ng Espiritu. Iba naman ang
karanasan ng mga taga-Efeso. Gaya ng maraming
Cristiano mabautismuhan sila sa Espiritu Santo!

, ~ Gawa 19'2,6 "Tinanggap baga mnyo ang EspintuT Santo nang kayo'y magszsampalataya? At stnabi nila
.~. sa kanya, Hindi, hindi man lamang namin nanmg na* may zbznzgay na Esptntu Santo. At nang mazpatong

.,I.~na m Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay
~. ~ bumaba sa kanila ang Esptntu Santo"

Ayon sa alituntunin ng Unang
Iglesya, makikita nating nais ng
Dios na puspusin ng Kanyang
Espiritu ang lahat ng mga anak
Niya. Mayaman at dukha,
mangmang at marunong, pinuno ng _-.,.-
relihiyon at makasalanang bagong
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naligtas - lahat ng tao sa lahat ng bansa ay
makatatanggap nito. Ang wika ni Cornelio, isang
kawal-Romano.

t" Gawa 10:34,47 "Tunay ngang natata1astas ko na hindi
~ ~ nagtatangi ang Dzos ng mga tao. Mangyayan bagang ...'1t huwag mangabautzsmuhan Itong mga nagatanggap ng

.~. Esptn tu Santo na gaya naman nattn?"

MGA TANDA NG KAPANGYARIHAN
NG ESPIRITU

Pagsasalita Sa Mga Wika

Nang dumating ang Espiritu noong Pentecostes, Siya'y
nagbigay ng ilang tanda ng Kanyang kapangyarihan.
Nakarinig ang mga tao ng tunog ng malakas na hangin.
Nakakita sila ng mga dilang apoy At nagsalita sila sa

mga wikang hindi nila napag-aralan. Inuulit ang isang
tanda - ang pagsasalita sa mga wika - tuwing
mayroong tumatanggap sa bautismo sa Espiritu Santo,
mababasa sa Aklat ng Mga Gawa. Sa garutong paraan
nalaman ni Pedro na nakatanggap na ng bautismo sa
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Espiritu ang sambahayan ni Cornelio. Naulit ito sa
Efeso. Paghambingin ang mga karanasan:

Gawa 2:4 "At stlang lahat ay nangapuspos ng Espiritu
~ Santo, at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang

~ wika, ayon sa Ipznagkaloob ng Espiritu na kanzlang
.:. sahtam."

~ Gawa 10:44-47 "Samantalang nagsasalita pa si Pedro
.....t~ ng mga salitang Ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa

J:e. lahat ng nangaklkznlg ng salita. At silang lahat na
~ nagslparoong kasama nz Pedro, ay nangamangha,

..,.'- sapagka' t ibtnuhos din naman sa mga Gentzl ang kaloob
't( ~"na Espiritu Santo. Sapagka't nangarlnzg nilang

nangagsasaitta ang mga ito ng mga unka, at
, 1. nangagpupun sa DIOS. Nang magkagayo'y sumagot SI

~ Pedro, "Mangyayan bagang hadlangan ng stnuman
~ ang tulng, upang huwag mangabautismuhan itong mga

.:. nagettanggap ng Esptniu Santo na gaya naman natzn?"

." Gawa 19:6 "Nang maipatong na nz Pablo sa kanila ang
~ kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espintu

~ Santo; at sila'y nugstpagsaliia ng mga unka, at
.~. nagstpanghula. "

Ang pagsasalita sa mga wika, sa kapangyarihan ng
Espiritu Santo, ay ang kahima-himalang tanda na pinili
ng Dios upang ipakitang napuspos ng Espiritu ang
isang tao. Tinukoy kapwa ni Jesus at ni Pablo ang
pagsasalita ng mga wika bilang tanda o katunayan.

" ~ Marcos 16:17 "At lalakip ang mga tandang ito sa
~ magststsampatataua: ... mangagsasaltia sila ng mga

.~. bagong wika."

~ 1 Connto 14:22 "Ang mga WIka ay pznakatanda ... sa
'f. ' mga hindi nagsIsI sampalataya. "

Ginagamit pa rin ng Espiritu Santo ang tandang ito ng
Kanyang kapangyarihan kapag pinupuspos Niya ang
mga tao ngayon. Makababasa ka ng dokumentadong
ulat sa With Stgns Following, ni Stanley H. Frodsham;
They Speak WIth Other Tongues, niJohn Sherill; Catholu:
Pentecostals, ni Kevin at Dorothy Ranaghan; at marami
pang gayong aklat sa The Silent Speak, sinasabi niC.M.
Ward na pati mga binging hindi nakapagsasalita ay
malinaw na nangusap nang mabautismuhan sila sa
Espiritu Santo!
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Karaniwan, ang sinasambit ay di-kilalang wika
sa kaninumang nasa
kapulungan. Gayunman,
maraming ulit na nangusap
ang Espiritu sa wikang hindi
alam ng nagsasalita nguni't
nauunawaan ng ilan sa nasa
kapulungan, gaya ng nangyari noong Pentecostes.

Ibang Mga Tanda Ng Kapangyarihan

Nabasa mo ang maraming iba pang tanda ng
kapangyarihan na kasunod ng pagkapuspos ng
Espiritu: malinis na buhay, pag-ibig ng Dios,
katapangan, at lubos na pagkaka talaga kay Cristo. Mga
tanda ng kapangyarihan ang pagkakaroon ng matibay
na pananampalataya, maapoy na panalangin,
mabisang pagsaksi, at mabisang pangangaral. Ang
mga bunga - pagkahikayat, paggaling, pagkabautismo
sa Espiritu, at paglago ng iglesya - ay mga tanda pa
rin ng kapangyarihan.

Isinulat ni Or. Alexander MacLaren:

Wala nang híhigit pa sa lakas upang maipalaganap
ang Kaharian niCristo at ang sumasaksing gawain ng
Kanyang Iglesya, kaysa pagkakaroon ng Banal na
Espiritung ito. Kapag nailubog ang isang tao sa maapoy
na bautismong ito, lahat ng karamutan at kasamaang
hadlang sa buhay ng marami sa atin ay na tutupok at
napapawi, at lumalaya tayo para maglingkod,
sapagka't tinupok sa mahabaging pugon ng maapoy
na kapangyarihan ng Dios ang taling gumagapos sa
atin.

"Palalakasin kang mabuti ng Kanyang Espiritu sa
pagkataong loob" - kapangyarihang pu puspos at
aapaw sa buong katauhan mo, kung pahihintulutan
mo, at magpapalakas sa iyo laban sa lahat ng uri ng
pagtitiis,pakilcibaka,paglilingkod,atpagsaksiparasa
iyong Panginoon.
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NAIS MO BANG MAPUSPOS

Ang naghahanap sa DIOSay dapat makatzyak na talagang
nangyayan ang karanasan ng pagkapuspos ng Esptntu Santo.
Malibang Ito'y paruwalaan ruya, hindi siya mapupuspos;
sapagka't ang pagkapuspos ay bahagi ng kabuuang
panukala ng DIOSsa pagtubos sa atm, Walang rdmaragdag
o labis, walang kataka-taka o kakaiba, kundr Ito'y maayos
at banal na kilusan ng DIOS,batay at nag-uusbong sa gawain
ni Cristo, ang pagpapakasakit para sa ating kaligtasan.
Dapat niyang paruwalaang tumpak at maayos ang lahat ng
ito. Kung hmdi, akmg immumungkahI na maglaan siya
ng panahon upang mag-ayuno, manalangm at magbulay
sa Salita ng Dios Ang pananampalataya ay buhat sa Salita
ng DIOS.

Matapos mahikayat ang Isang tao na maaari SIyang
mapuspos ng Espintu Santo dapat "'yang nasain ang
magkagayon Gamto ang tanong sa nagmamalasakit na
makabatid ng katotohanan: Nannyak mo bang nais mong
ikaw'y angkmm ng Isang Espmtu na bagama't Siya'y
malims at maamo at marunong at mapagmahal, ay
nagpipiht namang magmg Panginoon ng buong buhay
mo? Natmyak mo bang nais mo na ang lyong buong
katauhan ay pangrbabawan ng Isang hihiling ng Iyong
pagsunod sa nasusulat na Salita? Ng Isang hindi
magpapaubayang manatili sa lyong buhay ang anumang
kasalanan, pag-ibig sa sarili, o pagmamalabis? Ng Isang
hindi magpapahintulot sa iyong magmamalaki, magpalalo,
o magmarangya? Ibig mo bang SIya, hmdi na lkaw, ang
maghahan sa lyong buhay, at karapatan Niyang subukin
ka at dísrphnahm? Na aahsin Niya ang maraming bagay
na gustong-gusto mo nguru't lihim namang nakasisira sa
iyong kaluluwa?

Malibang ika'y sang-ayon sa lahat ng Ito, hindi mo nais na
talagang mapuspos. Maaaring nais mo lamang ang
kasiyahan o ang tagumpay o ang kapangyarihan, subali't
hindi ang tunay na pagka puspos ng Espiritu Santo.

-Hinalaw sa "Keys to the Deeper Life,"
NI W.A. Tozer, ng Christian and Missionary Alliance.

©1957 ng Sunday Magazine, Inc.,
Zondervan Pubhshíng House, Grand Rapids,

Michigan. GInamit ng may pahintulot
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Aralin 6

ANG ESPIRITU SANTO
AYPUMUPUSPOS SA IYO

Sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

X Napupuspos Ang Iba
X Anyayahan Ang Espiritu Santo
X Manampalataya At Tumanggap
X Sumuko Sa Espiritu Santo

NAPUPUSPOS ANG IBA

Alam mo bang "ibinubuhos ng Dios ang Kanyang
Espiritu sa lahat ng tao" ngayon nang higit kaysa noong
Araw ng Pentecostes? Bahagi lamang ng hula ni Joel
ang naganap noon at ang malaking bahagi' y
natutupad ngayon.

( , Gawa 2.17. "Atmangyayansamgahulmgaraw,sabl,
.....,,.: ng DIOS, na Ibubuhos Ko ang Akmg Esptniu sa lahat
~ ng laman."-."
Sa pagitan ng taong 300 at 1900,
patuloy na nabautismuhan sa
Espiritu Santo ang mga tao at mga
pangkatin. Naranasan nina
Agustin, Javier, ng mga Waldense,
Zinsendorf, Finney, at ng maraming
Metodista at Quaker ang karanasan
at kapangyarihang Pentecostal.

Noong 1900, sinimulan ng DIOSang pagbubuhos ng
Kanyang Espiritu sa Kanyang mga anak sa buong
mundo. Mula noo'y lumago ang pentecostal na
pagpapanibagong-sigla. Mahigit nang 8,000,000
ngayon ang mga kaanib ng mga iglesyang pentecostal.
At walang nakababatid kung mga ilang libo na ang
napuspos ng Espiritu Santo kamakailan sa mga
iglesyang Metodista, Baptist, Presbyterian, Catohco,
Episcopal, at iba pa.

Sinu-sino ang napupuspos ng Espiritu? Yaong mga
nagugutom at nauuhaw sa mga bagay na ukol sa Dios.
Marami ang hindi kumakain upang lalong
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makapanalangin. HIgit na mahalaga ang pagkagutom
ng kaluluwa kaysa katawan.

'" .~ Aunt 42:2 "Kinauuhauxm ng alang kaluluwa ang DIOS,
~ ang buhay na DIOs."
,'.
• Juan 7:37-39. "SI Jesus ay tumayo at sumIgaw, 'Kung

~ ~ ang sinumang tao'y nauuhaw, ay pumarito sIya sa A1an,
~ :I~,~ at uminom. Ang sumasampalataya sa Akin, gaya ng

~ smasabi ng Kasulatan, ay mula sa loob mya ay aagos
-& ang mga Ilog ng tubig na buhay." Nguni' t Ito'y sinalita

~.~ NIya tungkol sa Esptntu, na tatanggapin ng mga'ií.~magststsampalaiava sa Kanya."

Pinupuspos ng Espiritu Santo yaong mga nagnanais
na pasupil sa Kanya Ismusuko nila ang kanilang isip,
damdamin, kalooban, at katawan upang magamit sila
ng Dios sa paraang minamarapat Niya.

ANYAYAHAN ANG ESPIRITU SANTO

Ano ang ginagawa mo kung mabalitaan mong
dadalaw ang isang
mahal na kaibigan?
Naglilinis ka ng bahay at
humahandang siya'y
patuluyin. Nais duma-
law ng Kaibigan mong
Espiritu Santo upang
puspusin ka. Sinulat ni
General William Booth, nagtatag ng Salvation Army,
ang ganito:
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Bago tayo lumuhod upang tanggapin ang
Bautismo ng Apoy, ... tiyaking ang inyong
kaluluwa ay kasang-ayon ng kalooban at layunin
ng Espiritu Santo na inyong hinahanap. Tiyaking
bukas ang lmya ng talastasan, sapagka't sa
pamamagitan nito makakamtan ang Bautismo ng
Espiritu Santo. Nabalitaan ko ang tungkol sa ilang
tao ... na hindi makakuha ng anumang tubig.
Ulit-ulit nilang binuksan ang gripo, nguni't
walang tumulo ...Sagana ang tubig sa tinggalan;
maayos ang pagkaka kabit ng mga tubo, nguni't
wala ring tubig At nang buksan nila ang linya,
nakakita sila ng isang daga roon. Walang silbi
ang pagkatok, ang pagdalangin, pag-awit at
maging ang pananalig, kung may bagay kang
ikinukubli o itinatanging gawain, may hadlang
sa linya ....AIism mo iyan; huwag mong patagalin
diyan, isuko mo Wasakin ang mga dios-diosan
mo at mga hadlang at bara, nang lubos na lubos.
Bayaang magmg malinis ang linya sa pagitan mo
at ng Dios. Paalisin ang lahat, at ikaw'y
mapupuspos sa iyong pagkakaluhod; madarama
ng sanlibutan ang kapangyarihan ruto, at Dios
ang tatanggap ng lahat ng karangalan.

Gawin Mo Ito

3. Basahing muli ang bahaging ito. Hingin sa
Dios na ipakita sa iyo ang anumang
hadlang sa buhay mo.

MANAMPALATAYA AT TUMANGGAP

Tinangap mo ang Bautismo ng Espiritu Santo gaya ng
pagtanggap mo ng kaligtasan: sa pamamagitan ng
pananampalataya. Paniwalaan mo ang pangako ng
Dios at tatanggapin ang kaloob na alok Niya. Narito
ang ilang pangakong tutulong sa iyo upang manalig at
tumanggap. Ang mga ito'y para sa iyo. Isaulo at paulit-
ulit na sambitin sa sarili. Sa pagkadama mo ng
katotohanan ng mga talata, magiging madali sa iyo
ang pagtanggap sa kaloob ng Dios
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\ } Gawa 2:38,39. "Mangagsisi kayo, at mangagbauiismo
\; ~ ang bawa't Isa sa myo sa pangalan m [esu-Crtsto, sa
fl\tl't ikapagpapatawad ng Inyong mga kasalanan; at* tatanggapin ninYo ang kaloob ng Espiritu Santo.
'.'.'. Sapagka't sa myo ang pangako at sa myong mga anak,
11 at sa lahat ng nangasa malayo, magzng Ilan man angr.~tawagzn ng Panginoon nating DIOs sa Kanya."

'(t,\' Gawa5:32. "Ang ESpiritu Santo ... Slyangilnmgayng
DIOSsa nagstsitauma sa Kanya. 11

.~ Lucas 11:9-13. "Magsihingz kayo, at kayo'y bibigyan;
'" 'J~ magsthanap kayo, at kayo'y mangakasusumpong;

.~. magsituktok. kayo, at kayo'y bubuksan ... At aling ama
~ sa myo, na kung humingi ang kanyang anak ng Isang

.".,,- tmapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato? O ng
~ \~ Isang Isda kaya, at hindi Isda ang Ibibigay, kundi isang

ahas? O kung siya'y humihmgi ng Itlog, kanyang blmgyan
kaya siya ng alakdan? Kung kayo nga, bagaman masasama,
ay marurunong mangagblgay ng mabubuitng kaloob sa
myong mga anak, gaano pa kaya ang Inyong Ama sa
kalangitan na magbibigay ng Esptntu Santo sa mageisthingi
sa Kanya')"

Manampalataya ka sa Dios Huwag matakot humingi.
At huwag kang matakot kung dumating sa iyo ang
kapangyarihan ng Espiritu Santo. Iniibig ka ng Dios.
Ikaw ay anak Niya. Hindi ka bibigyan ng ahas bilang
kapalit ng isang ISda.

Upang matanggap mo ang isang
kaloob, maniwala kang iyon ay
para sa iyo, pasalamatan mo ang
nagbigay, at ilahad mo ang iyong
kamay upang tanggapin iyon.
Gayon din ang pananalig sa
pangako ng DIOS.Lumapit ka sa
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Kanya at hingin ang kaloob na alok Niya. Pasalamatan
mo ang Dios at tanggapin itong iyo na. Paniwalaan
mong dumating ang Espiritu Santo upang puspusin
ka. Isuko mo sa Kanya ang iyong kalooban, mga nasain,
at adhikain, at Siya ang bayaang manguna sa iyong
buhay. Sa gayon, pupuspusin ka Niya. At ito'y
malalaman mo.
4 •~ ~ Galacia 3 2, 14 Tznanggap baga Illnyo ang Esptntu

~ sa pamamagitan ng mga gawa .. o ng pakIkinig ng
:;: tungkol sa pananampalataya? .sa pamamagitan ng

~ pananampalataya ay tanggapzn natin ang pangako ng
" .' Esptntu."

Gawin Mo Ito

4. Isaulo ang Gawa 2:38, 39; Gawa 5:32;
Lucas 11:9-13. Angkinin ang mga ito.

SUMUKO SA ESPIRITU SANTO

Ibig mong puspusm ka ng Espintu upang maakay ka
Niya, manalangin sa pamamagitan mo, bigyan ka ng
mga salita kung ikaw'y magpapatotoo, bigyan ka ng
pananampalataya sa Kanyang kapangyarihang
gumagawa ng mga himala. Ang Bautismo ng Espiritu
ay nagtatalaga sa IYO sa gamtong uri ng buhay.
Nararanasan mo ang ilan sa gawa mg ito ng Espiritu
sa bautismo Ito'y parang pintong papasukan mo tungo
sa buhay na puspos ng Espmtu at maakay ng Espintu
Sa iyong pagpasok, lubusan mong isuko sa Espiritu
Santo ang iyong isip, damdamm, kalooban, at katawan.

Kadalasan, yaong mga dumadalangin sila'y mapuspos
ay nagtataas ng kanang kamay bilang tanda ng pagsuko
at pag-aanyaya sa Espintu May ilang tumatangap ng
pagka puspos habang umaawit ng mga awit ng
pagsuko.
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Isuko Ang Iyong Isip

Dumarating ang Espiritu Santo upang tulungan kang
manalangin at sumaksi Kaya't maasahan mong
bibigyang-diIn Niya sa isip mo ang mga bagay na dapat
Idalangin o ipagpasalamat sa Dios. Sundin ang
Espiritu Santo. Sa gayon mananalangin Siya sa
pamamagitan mo, sa iyong wika, o sa WIkang nais Niya

Isuko Ang Iyong Damdamin

Ang iyong damdamin ay bahagi ng likas mo; isuko ito
sa Espiritu Santo Kung nadarama mong ibig mong

. umiyak habang nanana-
langin ka, huwag mong
pigilin ang iyong luha
Bayaang durugin ng
Espiritu Santo ang lahat ng
katigasan, pagkamakasarili,
kapalaluan, alinlangan, at
paglaban sa Dios na

matatagpuan sa buhay mo. Bayaang ikaw'y Kanyang
sumbatan, linisin, at gawin ayon sa nais Niya. Itangis
ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay na
napapahamak, o ang angaw-angaw na hindi pa
nakaririnig ng ebanghelyo, ito ang gawain ng Espiritu
Santo sa iyo, sa ikaliligtas ng maraming kaluluwa.

Kapag pinuspos ka ng Espiritu Santo, maaaring
puspusin ka Niya ng pag-ibig
anupa't lyong sasambahin at
pupunhin ang Dios nang buo
mong kaluluwa. O kaya'y
maaaring tatawa ka dahil
sa malakmg katuwaan.
Magpatuloy ka at ipahíwaug
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mo ang gayong pag-ibig at Kagalakangmula sa Espiritu.

,. '. 1 Peter 1:8. "Kayo'y nangagagalak na totoo na may
~ galak na di masayod."

:;: Roma 14:17 "Sapagka't ang Kahanan ng DlOsay ...ang
~ kaiuunran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa
fe .' Esptntu Santo."

Gayunman, tandaang dumarating an,gpagpapala ng
Dios sa iba't ibang tao, sa iba' t ibang paraan. May mga
taong hindi nakadarama ng masidhing damdamin
kahit sila mapuspos ng Espiritu. Kaya't huwag kang
mabahala o magsikap na maging madamdamin ka.
Ang sabi ni Benjamin A. Bauer:

Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na
sumasaiyo ay hindi masusukat na mabuti ayon
sa sidhi ng damdamin kundi sa pananampalatayang
nasa puso mo. Maaaring gumawa nang buong
kapangyarihan ang Espiritu Santo nang wala kang
nadarama ng anumang kakaibang damdamin.
Subali't ang bawa't lalaki o babaing puspos ng
Espiritu Santo ay laging tigib ng pananampalataya
at pag-ibig

Isuko Ang Iyong Kalooban

Inanyayahan mo ang Esprrrtu Santo na lubos na
humawak sa buhay mo Huwag ka nang makipagtalo
sa Kanya kung paano Niya ito gagawin Huwag igiit
ang karanasang tulad ng naranasan ng iba Tanggapin
ang ginawa Niya para sa iyo. May mga taong
tumatanggi sa kapangyarihan ng Dios sapagka' t takot
silang magmukhang katawa-tawa. Maano kung
pintasan ka ng iba? Tinawag din mlang baliw si
Jesus at si Pablo, at ang mga mananampalatayang
napuspos ng Espiritu Santo noong Pentecostes ay sinabi
nilang lasing. Iwaksi mo ang sarilmg kalooban at
bayaang maganap sa buhay mo ang kalooban ng Dios.

Isuko Ang Iyong Katawan

Pupuspusin ng Espiritu Santo ang iyong katawan
bukod sa iyong isip at damdamin. Hiningi mo sa
dalangin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo;
ipadarama Niya sa iyo ang kapangyarihang iyan
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upang malaman mo ang katunayan.

Ang katawan ng tao'y tumutugon sa kapangyarihan
ng Espiritu Santo sa iba't
ibang paraan, gaya noong
panahon ng Biblia.
Si Moises ay nanginig.
SiDaniel ay natimbuwang
na animo patay. SI David
ay sumayaw sa kagalakan
sa harap ng kaban ng

tipan. Ang lumpo'y tumalon sa katuwaan matapos
gumaling. At ang 120 noong Araw ng Pentecostes ay
lubusang hawak ng Espiritu kaya't sila'y nagsalita sa
ibang wika gaya ng ibinigay ng Espiritu na kanilang
salitain.

Sinasabi sa Biblia na ang dila ang pinakamahirap
supiling sangkap ng ating katawan. Madali tayong
magsasabi ng mga bagay na di dapat sabihin, at
mabagal magsabi ng nararapat salitain, kaya't isuko
natin sa Espiritu Santo ang ating mga dila at patulong
tayo sa Kanya upang magamit natin ito sa ikararangal
ng Dios. Ipinababatid Niya sa atin na ito'y tinanggap
Niya sa pamamagitan ng pagsupil dito at pagbibigay
sa atin ng bagong pananalitang gamit sa pagdalangin
at pagpupuri sa Dios.

Tinatanggap ng mga tao ang gawaing ito ng Espiritu
Santo sa maraming paraan. Ang iba'y dagling
nakapagsasalita sa ibang wika, nang walang kahirap-
hirap o pag-aatubili. Isinusuko lamang nila sa Espiritu
Santo ang kanilang sangkap para sa pagsasalita.

Ang iba'y unti-unti namang sumusuko sa Espiritu
Santo. Ang iba'y nauutal at nahihirapang
makapagsalita nang malinaw. Sila'y parang mga
batang bago pa lamang nagsasalita. Inuulit-ulit nila
ang mga kataga o salitang kaloob ng Espiritu. Nguni't
habang natututo silang pailalim sa Espiritu tuwing
mananalangin, nakapangyayari ang Espiritu Santo at
malinaw na nagsasalita sa pamamagitan ng kanilang
mga dila.

Ang iba nama'y nakadarama ng masidhing udyok ng
Espiritu na magsalita ng mga bagay na hindi nila
nauunawaan. Sa pananampalataya, tinatanggap
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nilang ito'y pag-aakay ng Espiritu, na sumusupil sa
kanilang dila at sila'y magsasalita sa ibang wika - -
pananalitang hindi na nagmumula sa kanilang isip,
kundi udyok ng tuwiran at kahima-himalang
kapangyarihan ng Dios.

Narito ang pinaikling ulat ng karanasan ni Robert W.
Cummings nang siya'y misyonerong Presbyterian sa
India:

Nagpupuri ako sa Dios at nagsasabing "Luwalhati sa
iyo, Oh, Dios," biglang-bigla ... parang sinabi Niya,
"Hindi mo Ako talagang pinupuri sapagka't ang
talagang nais mo lamang ay maganap ang bautismo
ng Espiritu." Nagbalik ako sa pulong at nanalangin
ayon sa pangunguna Niya: "Oh Dios, Ikaw nawa ang
mataas at dakilain sa pulong na ito, lalo na sa buhay
ko."

Sa gayon kataimtim kong pananalangin,
nakadama ako ng matinding dalamhati...
sa diwang hindi ko masasabing sa akin, ako'y
nanangis sapagka't hindi ko tunay na dinakila at
minahal ang Dios,gayong Siya'y lubhang karapat-
dapat.

Kasunod ng espiritu ng nag-aalab at masidhing
pagnanaIS sa kaluwalhatian ng Dios, dumating
ang diwa ng kahanga-hanga at sukdulang
kagalakan at kalayaan. Nadama kong para akong
nasa pinakagitna ng pag-ibig ng Dios at lumaya
sa lahat ng gumagapos sa akin. Buong katuwaan
akong nagtawa - nagtawa sa aking pag-
aalinlangan at pagkatakot, nagtawa sa mga
kaaway ng aking kaluluwa, at nagtawang may
kagalakan ng pagtatagumpay sa bawa't
alalahaning sumalakay sa akin.

Matagal na panahong ako'y tinuruan ng Espiritu na
magpuri sa Kanya dahil sa Kanyang kabanalan,
katarungan, katwiran, at kabutihan. Sumunod na
itinuro Niya ang pagnanasang mula sa Kanyang puso,
na dumating na ang Kanyang kaharian. Oh, kung alam
lamang natin kung gaano ninanasa ng Espiritu na
itanghal na Hari si Cristo.
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Ang sumunod na aralin na Kanyang itinuro sa akin ay
ang maalab na pagnanais ng Dios na maganap sa lupa
ang Kanyang kalooban, gaya sa Langit. At nagpasimula
Siyang makitungo sa akin na ang lahat ng sangkap ng
aking katawan, ang buo kong sarili, ay nilikha para sa
Kanyang ikararangal.

sa buong panahong ito'y nadarama ko sa aking buong
katawan ang kagila-gilalas na Kapangyarihan ...
Kapangyarihang matalino ... Kapangyarihang walang-
hanggan, gayuruna'y ayaw kumilos malibang ako'y
sasang-ayon.

At ginawa Niyang
napakaliwanag sa akin
na inaasahan Niyang
gagamitin ko ang aking
pagsasalita upang bigyang-
dangal si Cristo. Ibig
Niyang ialay ko ang aking
buhay upang dakilain si
Cristo bilang Kordero ng
Dios na nag-aalis ng
kasalanan ng sanlibutan ...

ang Tagapagpagaling ... Ang Nagbabautismo sa
Espiritu at apoy ... ang Haring darating.

At ipinaalam Niya sa akin na nais Niya ang aking dila,
upang mangusap sa pamamagitan nito ng salitang nais
Niya. Habang sumusuko ako sa Kanya, nangungusap
Siya sa pamamagitan ko, sa wikang di ko alam o
nauunawaan. Bakit? Hindi ko masabi. Ang tanging
alam ko'y ipinadarna Niya sa akin na Siya, ang Espiriru
Santo ay nagsalita sa pamamagitan ng aking dila
upang sabihin ang mga hiwaga sa Dios, at nararapat
namang tatakan Niya ang pagpuspos at pag-uumapaw
na ito ng Kanyang templo. At ito'y ginawa Niya nang
gamitin ang aking dila sa pagpupuri sa Dios sa
pananalitang bigay Niya, sa wikang hindi ko kayang
bigkasin sa sarili kong kakayahan.

Walang dalawang dahong magkatulad na magkatulad.
At ang Dios na Siyang lumikha niyaon ang Siya ring
pupuspos sa iyo sa paraang mamarapatin Niya. May
mga taong kaagad na napupuspos ng Espiritu Santo
matapos mahikayat. Ang iba nama'y matagal munang
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dumadalangin bago tumanggap ng kapuspusan.
Ang iba'y nakaluhod sa altar nang sila'y
mabautismuhan sa Espiritu. Ang iba'y nakaupo o
nakatayo Ang iba'y nasa pulong panalangin sa isang
tahanan. Ang iba'y umaawit, nagbabasa ng Biblia, o
gumagawa ng kanilang gawain nang biglang
bumalong ang pag-ibig ng Dios at sila'y nag-umapaw
sa pagpupuri sa Dios at napuspos ng Espiritu Santo.

Marahil, napuspos ka
na ng Espiritu ngunit
hindi ka pa nag-
umapaw gaya ng nais
mo. Gawin mo ang
ginawa ng mga unang
Cristiano: bayaan
mong muli ka Niyang
puspusin "Patuloy kang mapuspos ng Espiritu."

Sa pagkakita mo kung paano napupuspos ng Espiritu
Santo ang iba, napagkikilala mong walang paborito
ang Dios. Gagawin rin Niya sa iyo ang Kanyang
ginawa sa iba Hmdi mahalaga kahit matagal ka nang
Cristiano, kahit ka nasaan, o kung ano ang ginagawa
mo. Ang mahalaga'y ang iyong damdamin, ang
pagkagutom at pagkauhaw mo sa Dios,ang kasabikan
mong sumunod sa Kanya at ang pananampalataya
mong tutuparin Niya ang Kanyang pangako. Sumuko
ka sa Kanya at bayaang Ikaw'y puspusin Niya diyan
sa kinaroroonan mo ngayon din.

Pagpalain ka ng Dios sa pagsasakatuparan mo ng
iyong napag-aralan. Ito ang dalangin namin para sa
iyo:

, Colosas 1:9-11 "Hmdl kami nagetsitigú ng~.hpananalangin at ng paghmgi na patungkol sa inyo,
~~ upang kayo'y puspusm ng kaalaman ng Kanyang
J!t kalooban, sa buong karunungan at pagkaunawa ayon
.~. sa ESpiritu. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa
.;- Panginoon, sa buong ikalulugod Nlya, at
W magslpamunga sa bawa't gawamg mabuti, at magsllago

:.~ sa kaalaman ng Dios, na kayo'y palakasin ng buong
~j kapangyanhan, ayon sa kalakasan ng Kanyang

, kalutualhattan."
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PAUNAWA
ANG IBA PANG KURSO NG IC! MINISTRIES, INC

AYANG MGA SUMUSUNOD

)( Ang Iyong Bagong Buhay
)( Ang Iyong Biblia
)( Juan---Gabay Sa Pag-aaral
)( Ang Iglesya
)( Ang Pag-aasawa At Ang Tahanan
)( Smo SI Jesus
)( Mahal Ka Ng DIOS
)( Mga Manggagawang Cristiano
)( Ang Cnshanong Pagsamba
)( Ang Cnshano Sa Kanyang Pamayanan
)( Ang Mirusteryo Ng Pagtuturo
)( Pamantayang Moral
)( Ang Plano Ng Dios - Nasa Iyo Ang Pasiya
)( Mga Ginagawa Ng Iglesya

Lahat ng kurso sa BIblIa na handog ng ICI
Ministnes, Inc ay nagpapasigla at nagpapalakas
sa buhay espirituwal
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"ANG IYONG MATULUNGING KAIBIGAN"

ARALIN 2
ANG ESPIRITU SANTO AY NAGBIBIGAY

SA IYO NG BUHAY

STUDENT NUMBER

(ll.lM8AG NANG MALIWANAG)

PANGALAN: _

TIRAHAN

IbIgay ang tamang sagot
1. May apat na paraan ang Espintu Santo sa pagha-

hayag sa atin ng buhay ng Dios.
a. Ang Es p ir rtu Santo ay nagbigay sa atin

ng kakayahang ang
isipan ng Dios

b Ang Espiritu Santo ay nagbigay sa atin
ng kakayahang dng

damdamin ng Dios.
c. Ang Espintu Santo ay nagbigay sa atin

ng kakayahang ng
panalang m ng DIOs

d Ang Es p ir itu Santo ay nagbigay sa a tt n ng
ng kakayahang ang

gawam ng DIOs

2. Isulat ang dalawa sa mga tawag sa Espiritu Santo.

a.

b.

3. Kapag ang mga maling haka at mabibigat na
suliranin ay dumating, ano ang higit na
makatutulong?
__ a. Sumapi sa malaking iglesya
__ b. Magkaroon ng isang malalim na personal

na karanasan sa pakikiugnay sa Espiritu
Santo.

4. Ano ang makatutulong sa isang tao upang
tanggapin ang tulong mula sa "Espiritu ng
Buhay" ayon sa smasaad sa Santiago 5:14, 15 at
Marcos 16 l7,18?

a Panalangin at pananampalataya
__ b Pangangatuwirang mapanuri.

5. Ano ang dakilang himala na magaganap sa
pamamagitan ng "Espiritu ng Buhay" kapag SI
Jesus ay muling bumalik sa lupa?

a Yaong mga sumasampalataya kay Jesus
ay mulmg bubuhayin at papailanlang
upang salubungin si Jesus sa alapaap

b Ang bulag ay makakakita at ang pilay ay
maka lalakad

6. Ang dalawang katangian na kalikasan ng DIOS na
nais ng Espiritu Santo na mapaunlad sa atin ay
ang
__ a Pag-Ibig at kabanalan
__ b. Katalinuhan at kakayahang magsalita sa

madla

7. Ano ang dapat na magIng layurun ng ating
buhay?

a Ingatan ang ating sanhng katawan.
b Makibahagi sa dakilang palatuntunan

ng DIOs.

8. Paano ginagawa ng Espmtu Santo na ang mga tao
ay maging saksi m Cristo? _

9. Ano ang Ibinigay ng DIOs na dahilan upang
ikabuhay at Ikamatay?

lO.Ikaw ba, o ang lyong kakilala, ay nangangai-
langan ng kagalingang pisikal?



"ANG IYONG MATULUNGING KAIBIGAN"

ARALIN 3
ANG ESPIRITU SANTO AY TUMUTULONG

SA IYONG MANALANGIN
IbIgay ang tamang sagot:
1. Ang ay kaibigan na dalubhasa

sa pagtuturo sa kung paano manalangin.

2 Ano ang panalangin?

3. Ibigay ang tatlong bahagi ng panalangin.
a.

b

c.

4. Isulat ang reperensiya ng Biblia (Aklat, kapitulo,
versrkulo) ng talatang nagsasabing," Ang Dios ay
Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay
krnaka ilangang magsisamba sa espiritu at sa
katotohanan."

5. May hmang paraan ng pakikipagtulungan sa
Espiritu Santo na ating magagawa upang ang
pagsamba sa DIOS ay maging bahagi ng atmg
pang-araw-araw na pamumuhay.

a

b.

c.

d.

e.

6. Sa tunay na ating ipmahahayag
ang ating pag-ibig sa Dios.

7. Kapag Ipinagtapat ng mga CristIano ang kanilang
kasalanan at nakipag-ayos sa Dios at sa kapwa
tao, mga kagrla-gilalas na bagay ang nagaganap
Ito'y ang mga sumusunod.
a. Magagamit sila ng sa

ikadadakila ng Kanyang pangalan
b. Dumarating ang _
c. Natutugon ang mga
d Nalrligtas ang mga _

8 Isulat ang reperensIya ng Biblia (Aklat, kapitulo, at
versikulo) ng talatang nagsasabing, "Huwag
kayong mangabahsa sa anumang bagay; kundi sa
lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng
panalangm at darng na may pagpapasalamat ay
ipakilala mnyo ang Inyong mga kahilingan sa
DIOS"

9 Bakit kailangan nating lahat ang Espiritu Santo sa
panalangin? (Guhitan ang wastong sagot)
a Maganda Itong pakmggan
b. Tumutulong SIyang IpaIsIp ang dapat hingin

sa panalangm sa tiyak na bagay at takdang
panahon

io.ss dalawang paraan, ang EspIrItu Santo ay
nananalangin sa pamamagrtan ng mananam-
palataya.
a. Sa sarih mong WIka, at may alab na higit kaysa

likas mong panalangin Ito ay panalanging
may

b. Sa WIkang SIya at tangmg Ama lamang ang
nakaalam Kanyang inihahayag sa wikang
maka langit ang pag-ibig na di natin alam
ihayag, ang pasanin sa ating mga kaluluwa, o
ang pagpupuring nagpupuno sa ating mga
puso Ito ay panalangm sa _
o "glossolalia."

Tl.Nais mo bang ang Espiritu Santo ay manalangin
sa pamamagitan mo sa dalawang kaparaanang
ito?



"ANG IYONG MATULUNGING KAIBIGAN"

ARALIN 4
ANG ESPIRITU SANTO AY

UMAAKAY SA IYO
Ibzgay ang tamang sagot
1 Ilang pangako ang gmawa ng Dios sa Kanyang

Sahta, sa Biblia? _

2 Paano umaakay sa mga tao ang Espiritu Santo?
Magbigay ng hmang paraan

a

b
c. _

d

e

3. Anong mapa ang magaganut ng tao bilang patnu-
bay niya sa buhay?

4 Ayon sa Mga AWIt 119'9, paano mahlirus ng ISang
binata ang kanyang daan?

5 Magbigay ng tatlong kaloob ng Espiritu Santo na
binabanggit sa 1 Cormto 12 8-10.

a

b.

c.

6 Ang mga pahayag mula sa Espintu Santo ay
sumusunod sa lImang pamantayan:
a Ang pahayag ay lubos na sumang-ayon sa

b Ang pahayag ay dapat magmg _

c. Ang pahayag ay dadakila kay _

d Ang pahayag ay naghahatid ng _
hmdi ng~ _

e. Siya na nagbibigay ng pahayag ay may kama-

layan at pananagutan na ang lahat ng bagay
ay gawin sa _



ARAUN4

7 Ang Dios ba sa kasalukuyan ay nagsasalita sa
mga tao sa pamamagitan ng mga panaginip at
mga pangitain?

Magbigay ng isang reperensiya mula sa Biblia.

8. Paano magagawa ng isang tao na ang kanyang
panaginip ay makatulong sa kanyang buhay
panalangin?

9. Anong dalawang karanasan ang makatutulong
upang ang buhay ay maging kasiya-siyang
pakikipagsapalarang pinapatnubayan ng Dios?
a Maglakbay sa buong mundo.
b Sumunod sa pamamatnubay ng Dios.
e Magmg tagapagmana ng kayamanan.
d Maging puspos ng Espiritu Santo araw-araw.

Iû.Siya ay higtt na makapangyarihan kaysa sa mga
manghuhula o espintIsta. Siya ay mapagmahal
na Kaibigang maaasahan at mababalingan ng
bawa't lalaki at babaing nangangailangan ng
maka-DIOsna patnubay SIya ay ang _

11 Ibig mo bang mangusap sa IYO ang Espintu Santo
upang akay m ka sa lahat ng dapat mong pagpa-
sryahan?



"ANG IYONG MATULUNGING KAIBIGAN"

ARALIN 5
ANG ESPIRITU SANTO AY NAGBIBIGA Y

SA IYO NG KAPANGYARIHAN

Ibigay ang tamang sagot:
1. Sino ang nagnanais na ikaw ay mapuspos ng

Kanyang kapangyarihan upang magawa mo ang
Kanyang gawain? _

2. Ang mga tagasunod ni Jesu-Cristo ay tumanggap
ng karanasang pentecostal nang Araw ng

3 Sa Mga Gawa 2.2-4, 11 hanapin ang mga sagot:
a. Ano ang nanrug ng mga tao? _

b. Ano ang nakita nila? _

c. Ano ang pumuspos sa kanila? _

d. Ano ang kanilang ginawa?

e. Naunawaan ba sila ninuman? _

f. Ano ang sinabi ng mga alagad nang sila'y
nagsipagsalita sa mga wika? _

4. Sino ang nagsabi, "Hindi nagtatangi ang Dios ng
mga tao"? _

5. Sa panahon ng Bagong Tipan, sino ang
kinauukulan ng Bautismo sa Espiritu Santo?
(Salungguhitan ang tamang sagot.)
a. Para sa mga alagad lamang
b. Para sa lahat ng mga Cristiano.

6. Ano ang ginawa ng mga alagad para sa
mga bagong nahikayat sa Samaria, sa kanila na
hindi pa tumatanggap ng Bautismo sa Espiritu

Santo? _

7. Magbigay ng isang katangi-tanging palatandaang
pinili ng Dios upang ipakita na ang isang tao ay
napuspos ng Espiritu Santo. _

8. Ibig mo bang magkaroon ng mga tanda ng
kapangyarihang espirituwal na kagaya ng sa
naunang iglesya? _

Kung ikaw ay natulungan ng aralmg Ito na tumanggap
sa Espmtu Santo, mangyari lamang na ISulat sa amm
ang iyong patotoo Kung hmdi mo pa tmatanggap ang
kapangyarihan ng Espmtu Santo sa iyong buhay, muli
mong pag-aralan ang aralmg Ito na may panalangm;
manampalataya ka sa Dios at hmtaym ang pangako
ng Ama na Ikaw ay Kanyang puspusm anumang oras
Si Cristo Jesus ay tutugon sa lyong pagtawag sa Kanya.
"Siya rin kahapon, ngayon, oo at magpakailanman "
Purihin ang Panginoon dahil dito, araw-araw



..ANG IYONG MA TULUNGING KAIBIGAN"

ARALIN 6
ANG ESPIRITU SANTO

Ay PUMUPUSPOS SA IYO

Ibigay ang tamang sagot:
1. Ano ang hula ni Joel na natupad sa Mga Gawa 2'17?

2 Magbigay ng tatlong pangalan ng iglesya kung saan
ang mga mananampalataya ay nagkaroon na ng
karanasan sa bautismo sa Espiritu Santo ngayon

a

b

e

3. Paano dapat tanggapm ang kaloob ng Espmtu
Santo? (Lagyan ng X sagot)

a Sa pamamagitan ng pagpurI sa tao dahil
sa kanyang kabutihan

b Sa pamamagitan ng pasasalamat at
pagpu pu n sa DIOs

e May pag-aalmlangan at malmg akala

4. Ano ang bahagi ng katawan na mahirap supilin at
kailangan munang isuko sa Espmtu Santo bago
mapuspos sa Espmtu Santo? _

5 Ibigay ang apat na bagay na dapat isuko sa Espiritu
Santo upang Siya'y magkaroon ng pamamahala sa
iyong buhay.

a.

b.

e.

d.

6. Itinuturo ng Mga Gawa 2'38-39 na ang Banal na
Espiritu ay

a Kaloob ng DIOS
__ b Ganhmpala sa mabuting gawa ng tao

7. Basahing mabuti ang pahina 57 Bakit ibig
mong mapuspos ng Espintu ng Dios?

8 Hiniling mo na ba sa DIOS na alisin Niya sa
katauhan mo ang lahat ng bagay na hindi
makalulugod sa Espmtu Santo? _

9. Anu-anong mabubuting bagay ang nasasaisip mo
ngayon upang m a a a r i mong pu r i h m ang
Panginoong Jesus? (Isulat ng ilan sa mga ito at
bigkas mg malakas nang pauht-ulit)

10 Mmistnes, Ine.
P.O.Box 13461, Ortigas Center
1605 PaSIg CIty, Philippines
E-mali IClphli@info.com.ph

Website www.icrphilippines.org

mailto:IClphli@info.com.ph
http://www.icrphilippines.org
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