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Niining Leksyona Matun-an Nimo ang
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Ang Espiritu Santo mao ang Imong
Magtatabang
Ang Bunga sa Espiritu Santo
Ang Paglakaw diha sa Espiritu Santo
dih Kanimo
Mga G
sa Espiritu

Ang E plritu Santo mao ang Imong Magtatabang

TIngali karon moingon ka sa imong kaugalingon. "Ltsodkini kaayo alang kanako. Ambot kon
makakinabuhi ba gayud ako sa Kristohanon nga
kinabuhi. Adunay daghan kaayong mga butang
nga mahmumdoman, ug lisod tumanon,"
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Ayaw kabalaka kay dili ltsod kini ingon sa
imong pagtan-aw. Mianhi ang Espiritu aron
mahimo mong magtatabang. Ang Kristohanon
nga kinabuhi dili usa ka hugpong sa mga balaod
nga kinahangIan nga pagasundon ug wala kini
nagaagad sa imong pagpaningkamot nga mahimo
kang maayong tawo. Kini mao ang pagdawat sa
gibuhat sa Dios kanimo, pinaagi sa pagtugot sa
Espiritu Santo sa pagpuyo diha kanimo ug sa
pagtugot kaniya paghimo sa iyang kabubut-on.

MgaTubag: l. c) ang Espiritu San 0;2. c)
pagtugm sa Espiritu Santo sa pagpuyo
diha kanimo ug sa pagtugot kaniya sa
paghnno sa iyang kabubut-on '"',
j'
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Ang Espiritu Santo mahimong maanaa sa
tanang dapit sa usa lang ka panahon. Sa dinhi pa
si Jesus sa kalibutan makahimo siya sa
pagpamuhat sa usa lamang ka dapit sa usa ka
panahon. Sa iyang pagbalik sa langit gipadala
niya ang Espiritu Santo aron magauban sa tanan
nga Kristohanon ug magapuyo uban kanato.
magagiya ug magatabang kanato, sa atong mga
suliran.
ug ako mangamuyo sa Amahan, ug kamo
iyang pagahatagan ug laing manlalaban
nga magapakig-uban kaninyo hangtud sa
kahangturan. Apan ang Manlalaban ang
Espbitu Santo nga sa akong ngabln
igapadala s Amahan siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug
magapahinumdom kaninyo. Juan 14:
16.26.
BUHATA KINI

3. Mianhi ang Espiritu Santo aron
... a) maga-uban sa mga Kristohanon
sa tanang panahon .
. . .b) sa pag-uban sa pipila ka mga
Kristohanon.
e

Tubag: 3. a)maga-uban sa mga Kristohanon sa tanang panahon.
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Ang Bunga sa Espiritu Santo
Ang presencia sa Espiritu Santo diha sa
imong kinabuhi nagabunga ug mga kinaiya nga
gitawag nga bunga sa Espiritu. Magahatag siya
kanimo sa tinguha sa paghimo sa hustong mga
butang. ug magahatag usab siya ug kusog sa
paghimo niini. Samtang nagatugot ka kaniya sa
pagtya ug pagtabang kanimo, ginapatubo niya
diha kanila ang usa ka Kristohanon nga kinaiya.
Ang imong maayong batasan, pagpanulti, ug
mga buluhaton sama sa matam-is nga mga bunga.
Ang imong panimalay ug mga higala malipay
makig-uban kanimo, apan labaw sa tanan kining
bunga sa Espiritu Santo magapahimuot sa imong
Langitnong Amahan.
Apan ang bunga sa Espiritu mao ang
gugma, kalipay, kalinaw, pailub, pagkamapuangoron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa
kaugalingon. Galacia 5:22, 23.
Ang. akong Amahan mapasidunggan sa
diha nga mamunga kamog daghan. Juan
15:8.
BUHATA KINI
4. Ang

"Bunga
sa
Espiritu"
. nagakahulogan sa
... a) mga katawhan nga nangaluwas
diha sa pagwali .
.b) mga maayong kinaiya nga
gibuhat sa Espiritu sa atong
kinabuhi.
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ong Kinabuhi

5..Sag-uloha ang Galacia 5:22.23.
Tubag: 4. b) mga 'maayong k1naiya nga
gibuhat sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi.
.
Paglakaw dlha

a Esplrltu

Anaa sa atong ldna1ya ang pagbuhat sa atong
kaugalingon nga gusto. Kini mao ang kinaiya sa
tawo. Buot kitang mobuhat sa makapahimuot
kanato inay sa ginakinahanglan nga atong pagabuhaton. Busa gikinahanglan mamati kita sa
Espiritu Santo. Nagadasig siya kanato ~ pag. buhat sa kabubut-on sa Dios ug nagapakita
kanato sa paagi sa pagtuman n11n1.
Panagawl kamo dlha
esplrltu ug ayaw
ninyo pagtumana ang pangibog sa unod,
Kon kita nangabuhi man dlha sa EspirItu, nan, klnahanglan managawl usab
kita CUS sa Esplrltu. Galacia lJ:16, 2lJ.

BUHATA KINI
6. Ang pulong nga -Ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod: diha
sa Galacia 5:16 nagapasabot nga
· .. a) d1l1 ka makabaton sa imong giki-

nahanglan.
· .. b) Magkinabuhi ka nga masulob-on.
· .. c)Makabaton ka ug kadaugan batok
sa imong kaugalingon nga mga
tinguha ug kabubut-on ..
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Tubag: 6. c)makabaton ka ug kadaugan
batok sa imong kaugalingon nga mga
tinguha ug kabubut-on.
Magagtyaug magalig-on ang Espiritu sa Dios
kanimo apan dUisiya makapugos kanimo ngadto
sa dalan paingon sa langit. Gikinahanglan nga
molakaw ka pinaagi sa imong kaugalingong duha
ka tiil. KinahangIan nga magttmbayayong ka sa
Espiritu Santo ug magatugot nga gtyahan ka
niya. Kini gitawag sa Biblia nga paglakaw diha sa
Espiritu. Ginahimo mo na kini kon nagabasa ka
sa imong Biblia ug gikinabuhi mo ang ginatudlo
niini.

BUHATA KINI

7. Ang paglakaw diha sa Espiritu
nagakahulogan nga
... a) magapuyo kanunay diha sa kalipay.
. . .b) magasunod sa giya sa Espiritu
Santo sa imong adlaw adlaw nga
buluhaton.
Tubag: 7. b) magasunod sa giya sa Espiritu Santo sa imong adlaw-adlaw nga buluhaton.
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Ang Gahum sa E plrltu Santo diha kanimo
Nasayran ni Jesus nga ang iyang mga dtstpulo nagakinahanglan ug dakung gahum aron sa
pagbuhat sa buluhaton sa Dios. Busa misugo
siya kanila sa paghulat una hangtud mapun-an
na sila ug gahum sa Espiritu Santo aron makadawat sila ug gahum ug mamahimong mga saksi
niya sa tibuok kalibutan.
Pagpaabut saglsaad sa Amahan nga matud
pa niya inyong nadungog gikan kanako,
Kay si Juan nagpangbautismo sa tubig,
apan sa dlU madugay ang igabautismo
kaninyo "mao ang Esplrltu Santo. . . .
Apan kamo magadawat hinoon ug gahum
sa diha nga kakunsaran na kamo sa
Espiritu Santo ug kamo mao unya ang
akong mga saksi
Jerusalem ug sa
Judea ug Samaria ug hangtud sa kinatumyan sa yuta. Buhat 1 :4,lJ,8.
Ang gikasulti ni Juan Bautista mao kini:
Ang Iyang igabautismo mao ang Espiritu
Santo ug kalayo. Lucas 3:16.
BUHATA KINI

8. Basaha ang mga Buhat 1:4. 5.6 sa
makatulo.
9. Miingonsi Juan nga si Jesus mobauUsmo
... a) sa tubig ngadto sa paghinulsol.
. . .b) sa Espiritu Santo ug kalayo.
Tubag: 9. b) sa Espiritu Santo ug kalayo.
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Nagahatag kanato sa hinubay ang libra sa
Mga Buhat mahitungod sa pagtuman sa Dios sa
iyang gisaad sa adlaw sa Pentecostes ug sa
kahibulongan nga butang nga nanghitabo human niini. ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo
ug misugod sUa sa pagsulti sa nagkala1nIalng mga plnulongan; sumala sa Ipalitok
kanila sa Espiritu. ug didto sa Jerusa1etn
maynanagpuyo nga mga Judlo nga tawong
masimbahon gikan sa tanang kanasuran .
. .ug sUa nahingangha ug nahibulong nga
nanag-ingon; "Tan-awa ra dlU ba mga
Gallleanhon man kini silang tanan nga
nanagpanulti! . . . Kitang tanan pinaagi
sa atong matag kaugalingong mga sinultihan nakadungog kanila nga nagasugilon mahitungod sa kahibulongang buhat
sa Dios! Mga Buhat 2:5,7,11.
Kini nga bautismo sa Espiritu Santo o pagkapuno sa Espiritu Santo gidawat usab nga kasinatian tungod kay nahitabo man kini sa adlaw sa
Pentecostes. Konmagasulti ang usa ka tawo diha
sa gahum sa Espiritu Santo sa pinulongan nga
wala niya hisabti kini gitawag usahay ug GWS:
SAIAUA. Kining maong Grtego nga pinulongan
nga nagakahulogan nga pagpanultig mga dila.
Gitawag usab kini ug Charismaticnga kasinatian
gikan sa pulong nga Charismanga nagakahulogan
ug gasa. Nagapasabot kini nga ang maong kasinatian. gasa sa Espiritu Santo ug langitnon nga
kasinatian.
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BUHATA KINI

10. Gitawag ang bautismo sa Espiritu
Santo nga
· .. a) bautismo ngadto sa lawas ni
Cristo.
· . .b) bautismo sa tubig.
· . .c) kasinatian sa Pentecostes.
11.Ang pagsulti sa latnnga pinulongan
diha sa gahum ,sa Espiritu Santo
gitawag nga
· .. a) Glossalalta. pagpanultig mga
dila.

· .. b) listahan sa mga malisod ug
lalum nga mga pulong .
.', .c)pagsulti sa daghang sinultihan
nga natun-an.
MgaTubag: 10. c) Kasinatian sa Pentecostes. 11. a) glossalalta o pag panultig
mga dpa.

Misaad si Jesus nga magahatag kanato ug
gahum ang Espiritu Santo. Kini nga gahum
adunay duha ka mga katuyoan:
A Pagtabang kanato sa pagsulti ngadto sa uban
mahitungod kang Jesus.
A Pagtabang kanato sa pag-ampo.
A Samtang magasaksi ugmaga-ampo ang matag
Kr1stohanon diha sa gahum sa Espiritu Santo.
mga kahibulongan nga mga butang nahitabo
ingon nga tubag sa pag-ampo ug daghang mga
katawhan ang modawat sa Ginoo.
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Apan si Pedro nga nagtindog uban sa
napulog usa, mipatugbaw sa Iyang tingog: .•• ug unya gibautismohan kadtong
mga misagop sa Iyang pulong ug niadtong
adlawa mga tulo ka libo ka mga tawo ang
nahidugang kanila. Maa Buhat 2:14.41.
ug slIang tanan napuno sa Espiritu Santo
ug nanagsulti sa pulong sa Dios sa walay
kahadlok. Mga Buhat 4:31.
BUHATA KINI

12.Ang unang katuyoan sa bautismo sa
Espiritu Santo mao ang paghatag sa
mga Kr1stohanon sa gahum sa
· .. a) pagsaksi alang kang Cristo ug sa
pag-ampo.
· .. b) pagpaktta jsa uban sa ilang
pagkaespirituhanon.
· .. c) pagbuhat ug mga milagro.
Tubag: 12. a) pagsaksi alang kang Cristo
ug sa pag-ampo,
Kining maong gahum alang gihapon sa mga
Kr1stohanon karon. Sukad sa sinugdanan sa ikakawhaan nga siglo minilyon ka mga tawo gikan
sa mga simbahan sa nagkalain-laing mga pundok sa tinoohan sa tibuok kalibutan nagkalipay
diha sa Pentecostal nga kasinatian sa bautismo
sa gahum sa Espiritu.
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Paghinulsol kamo
pabautlamo kamo
ang m.ataa-u.sa kaninyo sa nta1aD DlJe8tJCrIsto tunt04 sakapuayloanan
•• lnyont
mg s
; ma4a
t nlnyo IUli Jasa Di.
Espiritu Santo. Kay IUli s 4 aIaDJ 1taDlnyo ug a lnyonJ mJa anak 111 •• tanan
mga tua sa halayo, aa matag 118. nJa pag
wgon 8 Ginoo ng atong Dio•• Mga
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Buhat 2:38. 39.

BUHATA KINI
13. Buot ka ba nttn1 nga gahum

sa
Espiritu' Santo diha sa imong kinabuhi? .....
Buot mo ba ang
kalayo sa Dtos nga magadilaab diha
kanimo aron mahimong sayon ang
pagsulti ngadto sa uban mahitungod kang Jes\1s? ... Buot ka bang
moampo nga epektlbo gayud? ...
Kining kasinatian sa Pentecostes
alang kanimo. Pangayoa sa Dios
nga siya magabautlsmo kanimo sa
Espiritu santo.

MgaG

sa Espiritu

Buot ni Cristo nga ang Iyang Iglesia mapunan sa espirituhanong gahum, busa naghatag ang
D10s sa plnasaht nga mga sakop nttn1. Niining
paagiha ang matag sakop adunay bahin diha sa
buluhaton ug pagpatubosa Iglesia.
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Adunay nagka1alnlalng mga hiyas apan
adunay mao rang usa ka Espiritu. Apan
ngadto sa matag usa gikahatag ang alamag
sa Espiritu alang sa kaayohan sa tanan .
. . . .Nagaapod-apod nUni ngadto sa matag
usa sumala sa iyang kabubut-on. 1 Corinto
12:4, 7, 11.

BUHATA KINI

14. Ang gasa sa Espiritu Santo alang sa
· .. a) mga apostoles lamang sa
unang Iglesia.
· .. b) mga magwawali lamang
· .. c) mga sakop sa iglesia karon.
15. Pag-ampo ngadto sa Dios nga
magpadayon ang Pentecostal nga
pagkapukaw sa tibuok kalibutan.
16. Pag-ampo nga ang Espiritu Santo
magahatag sa mga gasa niya.ngadto
sa mga sakop saimong s
ahan:
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PASIUNA ALANG SA LEKSYON 8

Diha na bay tawo nga mlduollraDlmo
ug miingon nga Ikaw lahi na sukad Ikaw
nakabig? O nakamatikod ka b sa Imong
kaugallngon nga lahi ka na karon kay sa
kaniadto? .Ang BlbUa nagaingon ".Ang
tanan nga anaa kang Cristo mg bag-o
nang binuhat," DlIllkatlngala nga dlIl na
Ikaw mao ang kanhi tungod kay ang bJ.1ong
kinabuhi usa na karon ka masigang uga.
Mahibalo pa Ikaw ug dugang ngano nga
nausab Ikaw sa Imong pagbasa sa leksyon
8, nga glulohan, "ANGIMONGKINABUHI
SAMA SA USA KA SUGA".

Dih
Leksyon 7 Imong nasayran
giunsa sa Espiritu santo s pagtabang
kanimo nga mahimo kang kusganong
Kr1stohanon.
Karon ang Ik -w long
lek yon mag pakita kanimo sa ginagmay
gagmay nga mga butang nga glplano sa
Dios alang
Imong kinabuhi. Imong
madlskobrehan ngano ng glhlgugma ka
sa Dios ug gihatag ang Iyang kaugallngon
alang kanimo • .Ang pagtawag ug katuyoan
a Dios alang sa Imong kinabuhi mahimong klaro a dihang magapadayon Ika
s pagtuon uban sa ICI.
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