CEBUANO

"ANG MATINABANGON MONG HIGALA"
PASULIT 1
Aduna Kay Higala - Ang Espiritu Santo
NGALAN ......
,

STUDENT

NUMBER

PETSA

_

PINUY-ANAN
1.

Unsang matang higala si Jesus?
__

a) Maalamon, kusgan ug labing maayo kay kanato.

--"------'-'=-b}-Matinabangon tungod kay gitabangan nato Siya.
--

CI)

-

Higala Siya sa tanang maayong tawo nga adunay maayong lawas ug adunahan usab.

2.

Kinsay gipadala ni Jesus nga maoy higala sa tanang nagkinahanglan Kaniya? (Juan 14: 16)

3.

I1ista ang pito ka ngalan nga nagapasidungog sa Espiritu Santo
d.

a.

4.

-

b.

_

C.

_

e.

_

f.
g. ---------

Unsay pagadad-an kanato sa Espiritu Santo nga maong atong Magtutudlo? Juan 16: 13)

_

5.

Sa diha nga gibautismohan ni Jesus ang Iyang mga tinun-an sa Espiritu Santo, unsay gihimo sa Espiritu
Santo alang kanila?
b.

a.
6.

I1ista ang lima ka paagi nga diin ang Espiritu nagapuno sa imong kinabuhi sa gugma.
a
~
b.

_

O.

7.

_

e.

_

Ang kasinatian sa Bautismo sa Espiritu Santo karong mga.adlaw nagasunod sa:
____
____

a. laing mga relihiyon
c.. ubang Cristohanong pundok

b. unang 'iglesya

Ana imona Papelsa PasuUt amona hatagan'ull pagtapd Ullarado \liab, Ull
amona ipadala balik kanimo uban ani sunod naa lekayon. Malipayon pyud
kami np modawat 81 imoDll maa sulat Ipadala lanll ana imona mia
panautana
naka1iboll kanimo sa imoDll pagtuon nUninlllekaoyna. SA

naa
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CEBUANO

ANG MATJNABANGON MONG HIGALA
PASULIT 2
Ang Espiritu Santo Magahatag

STUDENT NUMBER
Kanimo ug Kinabuhi

NGALAN
PETSA
PINUY-ANAN
Ihatag ang hustong tubag:
I. Adunay upat ka mga paagi nga ang Espiritu Santo buot mopadayag sa Diosnong kinabuhi kanato.
a) Ang Espiritu Santo magatabang kanato sa
sa Diosnong hunahuna.
b) Ang Espiritu Santo Magatabang kanato sa
sa Diosnong mga pagbati.
c) Ang Espiritu Santo magatabang kanato sa
nga subay sa paagi nga buot sa Dios:
d) Ang Espiritu Santo mianhi aron kita
sa buluhaton sa Dios.
2. Sa pahina 3, ihatag ang duha ka mga ngalan sa Espiritu Santo.
a)
b)
3. Kon ang kapakyasan ug kagubot moabot, unsa gayud ang makatabang kanato?
a) Magpasakop sa usa ka dakung simbahan.
b) Makipagsandurot sa dugang pa kauban sa Espiritu Santo.
4.

5.

6.

Unsa man ang makatabang aron madawat nato ang tabang gikan sa "Espiritu sa Kinabuhi" sumala sa Santiago
5:14,15ugMarcos
16:17,18?
a) Pag-ampo ug pagtoo.
b) Pagtamay ug pagbiay-biay.
Unsang dakung milagro ang manghitabu pinaagi sa "Espiritu sa Kinabuhi" kon si Jesus mobalik pag-usab sa
kalibutan?
a) Ang mga mituo kang Jesus mokayab aron motagbu Kaniya sa langit.
b) Ang buta makakita ug ang bakul makalakaw.
Duha ka mga kinaiya sa Dios nga buot sa Espiritu Santo nga makita sa ato:
a) Gugma ug pagkabalaan
b) Pagkamanggialamon ug abilidad sa pagpanulti.
a)

_ b)

_

_

_

7. Unsa man ang dakung katuyoan sa kinabuhi?
8.
9.

10.

a) Ang pag-atiman sa atong lawas:
b) Ang pagkaplag sa plano sa Dios sa atong kinabuhi
Giunsa sa Espiritu Santo ang paghimo sa tawo aron mahimong saksi alang kang Cristo?
Unsa ang buluhaton sa Dios nga takus natong panginabuhian ug pakamatyan?
a) Ang kalihukan o buluhaton alang kang Cristo.
b) Ang kaugalingong pangandoy sa tawo.
Nagatuo

Ngano'

ka ba nga ang masakiton mamaayo pinaagi sa pagtoo diha kang Cristo, karon?
~

Ikaw ba, o aduna ka bay nahibaloan nga nagkinahanglan ug kaayohan sa lawas karon?

Ang imong Papel sa Pasulit among hatagan
among ipadala balik kanimo uban ang sunod
lcami nga modawat sa imong mga sulat
pangutana oga nakalibog kanimo sa imong

ug pagtagad ug grado usab, ug
nga leksyon. Malipayon gayud

Ipadala lang. ang imong mga
pagtuon niining leksyona. SA
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Tan-awa sa pahina 14.

CEBUANO

"ANG MATINABANGON MONG HIGALA"
STUDENT
PASULIT 3
Nagatudlo ang Espiritu Kanimo' sa Pagampo
NGALAN _________
PINUY-ANAN

----'

PETSA

,

Ang

2.

Unsa man ang pag-ampo?

3.

Ihatag ang tulo ka bahin sa pag-ampo.

usa ka higala nga nagatudlo sa mga tawo kon unsaon pag-ampo.
Isulat ang imong panghunahuna

mahitungod

Isulat ang referensya

gikan sa Biblia (libro, capitulo,

5.

Adonay lima ka paagi diin ang Espiritu Santo makatabang
a)
b)
e)

Unsa man ang tinuod nga pagsimba?

ni.ini.

_

c)

b)

4.

G.

~---

l.

a)

NUMBER

versiculo) diin nagahisgot nga "ang Dios Espiritu".
kanato sa pagsimba sa Dios. Hinganli kini.

c)
d)
_

Isulat ang imong tubag.

_

7.

Unsay mahanabu kon ang mga magtotoo magasugid sa ilang mga sala ngadto sa Dios ug magkinabuhig
matarung diha sa Iyang atubangan. Paghatag U$ upat ka mga tubag. Tan-awa sa pahina 9.
a)

b)

c)

d)

a pagpangayo ug mga butang gikan sa Dios?

8.

Unsay ginatudlo sa Filipos 4:6 mahitungod

9.

Badlisi ang hustong tubag. Nganong gakinahanglan
atong mga pag-ampo. Tungod kay:

10.

___

a) maayo mang paminawon

____

c) makatabang

sa

laktud nga pagkasulti,
pagsabut.

_

man kitag tabang gikan sa Espiritu Santo alang sa

sa igdulongog

Siya kanato sa pagpangayo

b) usa man ka maayong pamatasan

kini

sa hustong mga butang sa nagkaigong panahon.

hisguti ang kalainan sa pag-ampo diha sa espiritu ug ang pag-ampo nga adonay
_

Ana

imona Papel sa Pu11Jit among hatagan
anong ipadala balik kanimo uban ana sunod
bmi nga modawat sa imong mga sulat.
panautana nga nakalibog kanimo sa imong

III pqtqad \II grado usab, ug

np )ebyon. Malipayon gayud
Ipadala lang ang imong mga
pagtuon niining leks)'OnL SA
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CEBUANO

"ANG MATINABANGON MONG HIGALA"
PASULIT 5
.Ang Espiritu Santo Magahatag
Kanimo sa Gahum
NGALAN
PINUY-ANAN

STUDENT

NUMBER

PETSA

_
_

Ihatag ang hustong tubag.
---1-. -Kinsay-nagapuno

sa irnongkinabuhi ug gahum sa-pagpamuhat sa dili mahimo-sa tawo?

2.

Ang mga tinun-an ni Jesus nakadawat ug kasinatiang pentecostal sa adlaw sa

3.

Pangita-a ang tubag niining mga pangutanan sa Mga Buhat 2:74, II:
a. Unsay nadungog sa tJ1gatawo?
b. Unsay ilang nakita?---------------------------~ Unsaynagpunokanib?
d. Unsay ilang gihimo sa napuno na sila?
e. Aduna bay nakasabut kanila?
f. Unsay gihisgutan sa mga tinun-an?

_

~

-.,....
--.:....

~

__:_-----~
_
""'7"""

~

_

_

.4.

Kinsay nagsulti, "Ang Dios nagatagad sa tanang tawo nga walay pagpasulabi"?

S.

Diha sa Bag-ong Kasabotan, gihatag ba ang Bautismo sa Espiritu Santo alang lamang sa mga tinun-an o
alang sa tanang magtotoo?

6.

Unsay gibuhat sa mga tinun-an ngadto sa mga bag-ong kabig diha sa Ginoo didto sa Samaria nga wala pa
makadawat sa Espiritu Santo'L,
_

7.

Ihatag ang usa ka langitnong ilhanan nga gipili sa Dios sa pagpadayag nga napun-an na ang tawosa
tu Santo?

8.

Nangandoy

ka ba ug mga ilhanan mahitungod

sa espirituhanong

Espiri_

gahum sama sa giangkon sa unang iglesya?

Kon pinaagi niining leksoyna ikaw natabangan aron sa pagdawat sa Espiritu Santo, palihug pagsulat ug usa ka
pagpamatuod bahin niini. Kon wala pa nimo madawat ang gahum sa Espiritu Santo sa imong kinabuhi, sa mainampoon, balika pagtuon ang leksyon, batoni ang pagtoo sa Dios ug laumi ang gisaad sa Amahan nga pun-on
ikaw sa naga-awas sa bisan unsang higayon. Si Cristo Jesus manimati kanimo kon ikaw magatawag kaniya. "Si
Jesu Cristo mao sa gihapon. kagahapon, ug karon ug hangtud sa kahangturan." Dayga ang Ginoo tungod niini.
sa adlaw adlaw.
Ang imong Papel sa PasuUt among hatagan

ug pagtagad ug grado usab, ug
among Ipadala balik kanimo uban ang' sunod nga leksyon. Malipayon gayud
kami nga modawat sa imong mga sulat. Ipadala lang ang imong mga
pangutana ilga nakaUbog kanimo sa imong pagtuon niining leksyona. SA
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CEBUANG

"ANG MATINABANGON MONG HIGALA"
PASULIT 6

STUDENT

Ang Espiritu Santo Magapuno

Kanimo
PETSA

NGALAN
PINUY-ANAN

_

l.

Unsa ang gipanagna ni Joel nga nagbaton ug katumanan

2.

Paghingalan ug tutulo ka iglesia niining atong pahahon sa diin ang mga tawo nagadawat
Espiritu Santo.
b.
_ C.
a

3.

Sa unsang paagi madawat ang gasa sa Espritu

4.

NUMBER

sa Mga Buhat 2: 17?

~

_
sa bautismo

sa

Santo (Butangi ug X ang hustong tubag).

___

a. sa pagdayeg sa tawhanong

bili ug maayong mga buhat

___

b. sa usa ka kinaiya nga mapinasalarnaton

___

c. way katarungang paglantugi ug kawalay pagsalig

Unsang bahin sa lawas lisod mapunggan
mapun-an sa Espiritu Santo?

ug nagadayeg sa Dios

ug gikinahanglang

itugyan sa Espiritu Santo sa dili pa ang tawo
_

S.

Paghingalan ug upat ka mga butang nga kinahanglan itugyan sa Espiritu Santo aron makagiya Siya sa
imong kinabuhi.

6.

L

~

b.

d.

_

Ang Mga Buhat 2:38-39 nagatudlo nga ang Espiritu Santo usa ka:
____
a. gasa sa Dios
____

b. ganti sa maayong binuhatan

sa tawo

7.

Basaha ang mabinantayon

ang pahina 7. Nganong kinahanglan mapuno ka sa Espiritu sa Dios?

8.

Nagahangyo ka na ba sa Dios nga Iyang kuhaon ang tanang butang diha sa imong kinabuhi nga wala nagapahimoot Kaniya?
----:
_

9.

Makahunahuna ka ba ug mga butang mga angngay nimong pasalamatan ang Dios niining adlawa? (llista
ang pipila ug isulti kining matunog sa pausab usab.)

Ana JmOIll Papel la Puulit amona hatapn \II pqtapd USsndo Ulab, u.
Imona ipadala balik kanimo uban ana lunod np labyon. MalJpaYODpyud
kami naa modawat la imong maa 1u1at. Ipadala 1anI ana Jmona maa
p8JllUtana naa nakalJboa kanimo la imolll pqtuon nJIn1nalekJyonL SA
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