
"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)
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