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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:

54



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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ICI Mirustries, Inc.
p O.Box 13461,Ortigas Center
1605 Pasig City, Philippines
E-mail.IClphil@info.com.ph

WebsIte www iciphilippines.org
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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



IPATALA ANG IYONG MGA KAIBIGAN SA
WALANG BAYAD NA ARALIN, "ANG MGA
DAKILANG KATANUNGAN SA BUHAY."
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