
Ika-7 Aralin,

"ANG
ESPIRITU
SANTO"

Pag-aralan ayon sa mga tuntunin na nasa
pasimula ng unang aralin.

1. Sino ang Espiritu Santo?

~ Ang Espiritu Santo ay Diyos. Siya ang
ikatlong Persona ng pagka-Diyos na tinata-
wag nating Tatlong Persona. Ang ibang
pangalan na ibinigay sa Espiritu Santo ay
ang Espiritu ng Diyos, o ang Espiritu ni
Cristo, o ang Mang-aaliw.
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Mateo 28:19. Kaya, humayo kayo at ga-
win ninyong alagad ko ang lahat ng bansa.
Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama
at Anak at ng Espiritu Santo.

2. Paano natin malalaman na ang Espiritu Santo
ay Diyos?

~ Ang Espiritu Santo ay katulad ng Diyos
Ama sa lahat ng bagay. Siya'y walang
hanggan, makapangyarihan sa lahat, nala-
laman ang lahat ng bagay, at nasa lahat ng
dako. At siya'y gumagawa na kasama ng
Ama at ng Anak.

Mga Hebreo 9:14. Sa pamamagitan ng wa-
lang hanggang Espiritu ay inialay niya sa
Diyos ang kanyang sarili na walang kapin-
tasan.

Mga Awit 139:7. Saan ako paroroon na
mula sa iyong Espiritu? O saan ako ta-
takas na mula sa Iyong harapan?

I Mga Taga Corinto 2:10. Nasasaliksik ng
Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang
pinakamalalim na panukala ng Diyos.

Juan 1:32. Ito ang patotoo ni Juan: "Na-
kita ko ang Espiritung bumababa buhat sa
langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa
kanya."
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3. Ano ang halimbawang mayroon tayo na ang
Espiri1u Santo ay gumagawa na kasama ng
Ama at ng Anak?

• Ang Espiritu Santo ay gumagawa na kasa-
ma ng Ama at ng Anak nang likhain ang
sanlibutan.

Genesis 1:2, 3. At ang lupa ay walang an-
yo at walang laman at ang kadiliman ay
sumaibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu
ng Diyos ay sumaibabaw ng tubig. At sina-
bi ng Diyos, "Magkaroon ng liwanag at
nagkaroon ng liwanag. "

Job 33:4. Nilalang ako ng Espiritu ng
Diyos, at ang hinga ng Makapangyarihan
sa lahat ay nagbibigay sa akin ng Buhay.

4. Ang Espiri1u Santo ba ay nasa sanlibutan ng
panahon ng Lumang Tipan?

• Oo, ang Espiritu Santo ay nasa sanlibutan
na nuong panahon ng Lumang Tipan na
tumutulong sa mga tao upang sila'y maka-
paglingkod sa Diyos.

Genesis 6:3. Ang aking Espiritu ay hindi
m akikipagpunyagi sa tao magpakailan-
man.

Genesis 41:38. At sinabi ni Paraon sa kan-
yang mga lingkod, "Makasusumpong kaya
tayo ng isa ng gaya nito, na taong kinaka-
sihan ng Espiritu ng Diyos?"
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5. Ano ang bahagi ng Espiritu Santo sa ating
kaligtasan?

~ Ang Espiritu Santo ay nagpapakita sa atin
kung gaano kasama ang ating mga kasala-
nan. Siya rin ang tumutulong sa atin
upang tanggapin si Jesus na ating Tagapag-
ligtas. At Siya rin ang lubusang nagbabago
ng ating buhay. Ito'y tinatawag na pagka-
ligtas o muling kapanganakan.

Juan 16:8. Pagdating niya (ang Espiritu
Santo) ay kanyang patutunayan sa mga
tao sa sanlibu tan na mali ang pagkakakila-
la nila tungkol sa kasalanan, at ipakikilala
niya kung sino ang matuwid, at kung ano
ang kahatulan.

I Mga Taga Corinto 12:3. At hindi rin ma-
sasabi ninuman, "Panginoon si Jesus,"
kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiri-
tu Santo.

Juan 3:5, 6. "Sinasabi ko sa inyo," ani
Jesus, "maliban na ang isang tao 'y ipanga-
nak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya pag-
haharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa la-
man ay laman, at ang ipinanganak sa Espi-
ritu ay espiritu."

6. Ang Espiritu Santo ba ay nanahan sa bawa't
mananampal atay a?

~ Oo, ang Espiritu Santo ay darating sa
ating puso sa sandaling tayo ay maligtas-
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Mga Taga Galacia 4:6. Upang maipakila-
lang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagka-
looban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang
Anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng
"Ama! Ama ko!"

Mga Taga Roma 8:9. Kung ang Espiritu ni
Cristo'y wala sa isang tao, siya'y hindi kay
Cristo.

• Mga Taga Roma 8:15,16. Sapagka't hindi
kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaali-
pin upang muling matakot kundi tumang-
gap kayo ng espiritu ng pagiging anak, na
nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag
ng "Ama! Ama ko!" Ang Espiritu nga
ang nagpapatotoo kasama ng ating mga es-
piritu, na tayo'y mga anak ng Diyos.

7. Ang bawa't mananampalataya ba ay nabautis-
muhan na ng Espiritu Santo?

~ Hindi. Subali't ang mga Cristiano ngayon
ay maaari at kinakailangang mabautismu-
han sa Espiritu Santo pagkatapos na siya
ay maligtas.

• Mga Gawa 2 :38, 39. Sumagot si Pedro,
"Pagsikapan ninyo't talikdan ang inyong
mga kasalanan at mabautismuhan kayo sa
pangalan ni Jesu-Cristo upang kayo'y pa-
tawarin; at ipagkakaloob sa inyo, ang Es-
piritu Santo. Sapagka't ang pangako'y pa-
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ra sa inyo at sa inyong mga anak, at sa
lahat ng nasa malayo - sa bawa't tatawagin
ng Panginoong Diyos natin.

Gawin Mo Ito
1. Basahin ang Juan, kapit ulo 14 at 16.
2. Pagbalik-aralan ang mga talatang is' a-

ulo para sa una hanggang sa ika-anim
na aralin.

3. Kung mauulit nang wasto ang mga
sauluhin, punuin ng sagot ang mga
puwang sa iyong talaan ng mag-aaral at
pagsusulit para sa ika-pitong aralin.


