
Naniniwala Kami

Ika-16
Aralin

• J ,

"ANG
BUHAY NA PUSPOS
NG ESPIRITU SANTO"

Pag·aralan ayon sa tuntuning nasa pasi-
mula ng unang aralin.

1. Ano ang buhay na puspos ng Espiritu Santo?

~ Ang buhay na puspos ng Espiritu Santo ay
siyang buhay na nakasuko at nakatalaga sa
Diyos at puspos ng Espiritu Santo.

• Mga Taga Efeso 5: 18. Huwag kayong mag-
lalasing, sapagka't iya'y nakasisira ng
maayos na pamumuhay. Sa halip ay sika-
pin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu
Santo.
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2. Paano maaaring mabuhay ang isang tao na
puspos ng Espiritu Santo?

~ Ang isang tao ay maaaring mabuhay na
puspos ng Espiritu Santo, una sa pamama-
gitan ng kapanganakang Cristiano at pa-
ngalawa, sa pamamagitan ng bautismo ng
Espiritu Santo.

Juan 14:17. Hindi-matanggap ng sanlibu-
tan sapagka't hindi siya nakikita ni nakiki-
lala ng sanlibutan. Nguni't siya'y nakikila-
la ninyo, sapagka't siya'y sumasainyo at
nananahan sa inyo.

Mga Gawa 1:5. Nagbautismo nga sa tubig
si Juan, nguni't di na magtatagal at babau-
tismuhan kayo sa Espiritu Santo.

I Juan 2:27. Ang Espiritu'y ipinagkaloob
na ni Cristo sa inyo.

3. Papaano ang isang Cristiano ay maaaring ma-
bautismuhan ng Espiritu Santo?

~ Ang isang Cristiano ay maaring mabautis-
muhan ng Espiritu Santo sa pamamagitan
ng paghihintay na may pananampalataya
gaya ng ginawa ng mga unang alagad, na
nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos.

Lucas 24:40-53. Tandaan ninyo: susuguin
ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama,
kaya't huwag kayong aalis sa lunsod hang-
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gang hindi kayo napagkakalooban ng
kapangyarihan mula sa itaas. Palagi sila sa
templo at doo'y nagpupuri sa Diyos.

4. Paano natin malalamang tayo ay napuspos
na ng Espiritu Santo?

~ Ang kapangyarihan ng Diyos ay darating
sa atin gaya ng sa mga alagad nuong araw
ng Pentecostes, at ang Espiritu Santo ay
magsasalita sa pamamagitan ng mga wi-
kang hindi natin pinag-aralan?

• Mga Gawa 2:4. At silang lahat dY napus-
pos ng Espiritu Santo at nagsasalita ng
iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa
kanila ng Espiritu Santo.

5. Paano tayo mananatiling laging puspos ng
Espiritu Santo?

~ Mananatili tayong laging puspos ng Espiri-
tu Santo sa pamamagitan ng paggawa ng
bagay na nais Niyang gawin natin, sa pa-
mamagitan ng pagpupuri sa Diyos, at sa
pamamagitan ng pagtitiwala sa kanya.

Mga Taga Efeso 5:17-21. Huwag kayong
mga hangal! unawain ninyo kung ano ang
kalooban ng Panginoon. Huwag kayong
maglalasing, sapagka't iya'y nakasisira ng
maayos na pamumuhay. Sa halip ay sika-
pin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu
Santo, at sama-samang ipahayag ang in-

International Correspondence Institute



100 Naniniwala Kami

yong damdamin sa pamamagitan ng mga
salmo, mga. irnno at mga awiting espiri-
tuwal. Kayo'y buong pusong umawit at
magpuri sa Panginoon, at laging magpasa-
lamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng
bagay, sa pangalan ng ating Panginoong
Jesu-Cristo. Pasakop kayo sa isa't isa tan-
da ng inyong paggalang kay Cristo.

6. Sa paano pang paraan maaari nating mapana-
tili ang pakikisama ng Espiritu Santo sa ating
buhay?

... Mapananatili natin ang pakikisama ng Es-
piritu Santo sa ating buhay sa pamamagi-
tan ng di pagpighati sa Espiritu Santo o ng
di paghadlang sa Kanyang mga gawain.

Mga Taga Efeso 4:30. At huwag ninyong
dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sa-
pagka't ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang
katibayan ng inyong katubusan pagdating
ng takdang Araw.

I Tesalonica 5: 19. Huwag ninyong hadla-
ngan ang Espiritu Santo.

7. Anong panloob na gawain ang ginaganap ng
Espiritu Santo sa isang buhay na puspos ng
Espiritu Santo?

... Siya ang kaparaanan ng paglago ng ating
buhay Cristiano. Siya ang gumagawa sa

o
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ating kaluluwa upang tayo'y magbunga ng
mga katangiang Cristiano.
2 Corinto 4:16. Kaya't hindi ako pinang-
hihinaan ng loob. Bagama't humuhina ang
aking katawang-lupa, patuloy namang lu-
malakas ang aking espiritu.

Mga Taga Galacia 5: 16. Ito ang sinasabi
ko sa inyo: ang Espiritu ang gawin nin-
yong patnubay sa inyong buhay.

8. Ano-ano ang mga katangian ng isang buhay
na puspos ng Espiritu Santo?

~ Ang mga katangian ng isang buhay na pus-
pos ng Espiritu Santo ay pag-ibig, at pag-
pipigil sa sarili.

• Mga Taga Galacia 5:22,23. Subali't ang
bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan,
kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabuti-
han, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil
sa sarili.

9. Magbigay ng iba pang katibayan na ang Espi-
ritu Santo ay nasa buhay ng isang mananam-
palataya.

~ Ang Espiritu Santo ay Siyang tumutulong
sa mananampalataya sa kanyang buhay
pananalangin.

Mga Taga Roma 8:26. Hindi tayo maru-
nong manalangin nang wasto, kaya't ang
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Espiritu ang lumu1uhog para sa aing, sa pa-
paraang di magagawa ng pananalita.

10. Sa paanong paraan pa nakatutulong ang Es-
piritu Santo sa isang Cristiano?

Ang Espiritu Santo ang Siyang pumapat-
nubay sa mga Cristiano sa mga bagay na
pansarili.

Mga Taga Roma 8:14. Ang lahat ng pina-
patnubayan ng Espiritu Santo ng Diyos ay
mga anak ng Diyos.

11. Ano ang kaugnayan ng Espiritu Santo sa ka-
totohanan?

Siya ang Espiritu Santo ng katotohanan at
Siya ang dakilang Guro at Patnubay sa
lahat ng Katotohanan.
Juan 14:26. Nguni't ang Mang-aaliw, ang
Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pa-
ngalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo
ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng la-
hat ng sinasabi ko sa inyo.
Juan 16:13. Pagdating ng Espiritu ng Ka-
totohanan, tutulungan niya kayo upang
maunawaan ninyo ang buong katotoha-
nan.

12. Ano ang pangunahing layunin ng bautismo
ng Espiritu Santo?

Ang pangunahing layunin ng bautismo ng
Espiritu Santo ay upang bigyan ng ka-
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pangyarihan ang mga Cristiano sa pagli-
lingkod sa Diyos.

• Mga Gawa 1:8. Nguni 't bibigyan kayo ng
kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiri-
tu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko
sa Jerusalem, sa buong Judea, at Samaria,
at hanggang sa dulo ng daigdig.

13. Ang Espiritu Santo ba ay mayroong tanging
kaloob ukol sa paglilingkod?

• Oo. Ipinagkaloob Niya sa atin ang mga ka-
loob ng Espiritu Santo.
I Corinto 12:4. Iba't iba ang kaloob, ngu-
ni 't iisa lamang ang Espiritung nagkakalo-
ob ng mga ito.

14. Ano-ano ang mga kaloob na ito?
• Ang mga kaloob ng Espiritu Santo ay ang

salita ng karunungan, ang salita ng kaala-
m an, p ananampalataya, pagpapagaling,
paggawa ng himala, hula, pagkilala sa mga
espiritu, iba't ibang wika, at pagpapaliwa-
nag ng mga wika.

I Corinto 12:8-11. Sa isa'y ipinagkaloob
sa pamamagitan ng Espiritu ang kakaya-
hang magpahayag ng mga aral ng Diyos, at
sa isa'y ang kakayahang makaunawa ng
aral ng Diyos. Ang iisang Espiritu ding
iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking
pananalig sa Diyos, at sa iba'yang kapang-
yarihang magpagaling ng mga maysakit.
May pinagkalooban ng kapangyarihang gu-
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mawa ng mga kababalaghan; may pinagka-
looban naman ng kahusayan sa pagpapa-
hayag ng salita ng Diyos. At may pinagka-
looban din ng kakayahang makakilala
kung aling kaloob mula sa Espiritu at
kung alin ang mula sa masamang espiritu.
May pinagkalooban ng kakayahang magsa-
lita sa iba't ibang wika, at sa iba naman,
ang magpaliwanag niyon. Nguni't iisa la-
mang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng
ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob,
ayon sa kanyang maibigan.

15. Ano-anong kaloob ang ibinibigay ng Espi-
ritu Santo sa mga Cristianong puspos ng Es-
piritu?

~ Ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay
ng kakayahang magturo, mangaral, maging
mabuti ang kaloob, mamuno, at magpaki-
ta ng kahabagan.
Mga Taga Roma 12:6-8. Yamang mayroon
tayong mga kaloob ng magkakaiba ayon
sa kagandahang-loob ng Diyos sa atin, ga-
mitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung
pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang
ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito
ayon sa sukat ng ating pananampalataya;
kung paglilingkod, maglingkod tayo. Mag-
turo ang tumanggap ng kaloob na pagtutu-
ro at mangaral ang may kaloob na panga-
ngaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy
nang buong kaya; kung pamumuno, ma-

International Correspondence Institute



Ang Buhay na Puspos ng Espiritu Santo 105

muno nang buong sikap. Kung nag-
kakawanggawa, gawin ito nang buong ga-
lako

Gawin Mo Ito

1. Basahin ang Mga Gawa, kabanatang una
hanggang sa ika-lima.

2. Ang Diyos ay nagbabautismo sa Espiritu
Santo sa mga Cristiano sa maraming
Iglesya ngayon. Ipanalangin natin na siya
ay magpatuloy na gumawa ng higit pa
kaysa ngayon.

3. Ipanalangin mo ang iyong Iglesya upang
ang iyong Pastor, mga diakono, at ang
lahat ng mga kasapi ay mapuspos ng
Espiritu Santo upang sila ay magamit ng
Diyos.

4. Pagbalik-aralan ang lahat ng iyong isina-
ulo.

5. Pagbalik-aralan ang mga layunin ng
kursong ito. Iyo bang naabot ang mga
yaon? Makipag-usap ka sa
iyong Pastor, guro, o kaibigan tungkol
sa iyong naging pakinabang sa kursong
ito.

6. Kung mauulit mo ng wasto ang talatang
dapat isaulo, sagutin mo ang mga kata-
nungan sa iyong talaan ng mag-aaral at
pagsusulit para sa ika-labing anim na
Aralin.
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BINABATI KITAI

Natapos mo nang pag-aralan ang lahat ng
16 na aralin sa kursong ito na pinama-
gatang "NANINIWALA KAMI." Tiyakin
na may sagot ang lahat ng tanong sa pagsu-
sulit. Kung iyo nang sinagot ang mga ta-
nong sa talaan ng mag-aaral ng bawa't ara-
lin, ipadala ito sa:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE
P. O. BOX 1084· MANILA 2800
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BINABATI KITAI

Natapos mo nang pag-aralan ang lahat ng
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INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
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P. O. BOX 1084· MANILA 2800
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