


Minahal nga Higala,

Malipayon kami sa pagabi-abi _kanimo sa daku
kaayong grupo sa mga nanagtuon sa International
Correspondence Institute! Niining kursoha nakigkauban
ka sa linibo ka mga estudyante gikan sa nagkalainlaing
kanasuran nga buot masayud ug dugang pa mahitungod
sa Dios. Makaplagan mo ang labi pa ka malipayon nga
kinabuhi sa dihang kinabuhion mo ang imong matun-an
niining unom ka mga leksyon:

Aduna kay Higala nga mao ang
Espiritu Santo
Ang Espiritu Santo Magahatag kanimo
sa Kinabuhi
Ang Espiritu Santo Magatabang kanimo
sa Pag-ampo
Ang Espiritu Santo Magagiya kanimo
Ang Espiritu Santo Magahatag kanimo
ug Gahum
AngEspiritu Santo Magapuno kanimo

Mabasa mo niining mga kursoha ang maka palipay
nga mga kasinatian sa katawhan nga bag-o lamang
nakadawat sa Espiritu Santo ingon nga ilang Higala ug
Magtatabang. Ug rnatun-an mo gikan sa Biblia kon unsay
buhaton niining maong Higala alang kanimo.

Nahibaloan na tingali nimo nga adunay daghang
paghubad sa Biblia. Kining mga leksyona nagamit sa
Cebuano nga paghubad. Ang mga gipangutlo dinhi nga
mga bahin sa Biblia may ngalan sa basahon, sa capitulo,
ug sa bersikulo diin makita ang maong mga pulong.
Usahay ang bahin lamang sa usa ka bersikulo ang gikutlo.

Kon makahuman na ikaw sa pagtuon niining maong
leksyon, palihug pagtubag sa mga pangutana sa papel-pa-
sulit. Kining nabulag nga pasulit kon imo nang matubag,
kinahanglan imong ipadala sa International Correspon-
dence Institute, P.O. Box 1084, Manila. Tapos namo kini
magradohi amo kining ipadala balik kanimo kauban sa
sunod nga walay bayad nga leksyon pinaagi sa sulat.

Kon makatapos ikaw nga malamposon sa kompleto
gayud niining unom ka mga leksyon ikaw makadawat sa
usa ka maanindot nga certifico.

Kon ikaw adunay pagpamatuod nga kining maong
kurso nagatabang kanimo nga matubag ang daghang mga
pangutana sa kinabuhi o aduna ka bay hangyo sa pag-am-
po, palihug ilakip kini sa sunod nimong sulat ngari kana-
mo. Ang mga sakop sa ICI nga mga magbubuhat sa kanu-
nay malipay nga makabati niini gikan kanimo. Ikalipay
namo ang bisan unsang kahigayonan nga kami mahimong
imong magtatabang.



Unang Leksyon

ADUNA KAY HIGALA NGA MAO ANG
ESPIRITU SANTO

Matun-an mo niining leksvor: «ng mosunod:

• Siya usa ka Pinasahi noa Hiqala
• Motabang Siya Kanimo
• Maqatudlo Siya Kanimo '
• Himoon Niyang matuod Uli duol anq

Dios nqanha Kanimo
• Pun-on Niya sa Guqrna anq Imong

Kinabuhi

SIYA USA KA PINASAHI
NGA HIGALA

Nangutana ang usa ka tawo ngadto sa usa ka
bantogang tawo kon unsay secreto sa iyang kalampusan.
Mitubag siya: "Aduna akoy Higala." Gisultihan niya ang
tanan nga kon dili pa tungod sa tabang sa iyang higala
ang iyang kinabuhi napakayas unta. Ang iyang higala
nagtabang kaniya, nagdasig kaniya, ug nagpaluyo kaniya.
Ang iyang higala nahigugma kaniya may pagsalig kaniya.
ug naghimo sa iyang kinabuhi nga mapuslanon. May
higala ka bang sama niini? Kon wala. nagkinahanglan ka
ug usa.

Unsang matanga sa
higala ang imong gusto?
Gusto ka nga siya
mahigugma kanimo,
magatagad kanimo ug sa
imong mga suliran, ug
makig-ambit sa imong
kalipay. Gusto ka nga
mosulti siya kanimo sa matuod bisan kon kini sakit alang
kanimo, ug magapadayag sa imong mga sayop uban sa
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kalomo aron sa pagtabang kanimo sa paghimo sa labi pa
ka maayong mga butang.

Tingali buot ka nga ang imong higala maalamon,
kusgan, ug labaw pa ka maayo kay kanimo. Ug tungod
niini makahimo siya pagtudlo kanimo ug sa pagtabang
kanimo adlaw-adlaw. Tubagon Niya ang imong mga
pangutana. Motabang siya sa tanan mong mga suliran. Ug
sa magkadugay ang" imong pakig-uban kaniya,
magkadaku usab ang imong pagkahisama kaniya. Ug
mahimo kang mas kusgan, maalamon, ug maayo kay sa
imong kahimtang karon.

Ingon niini nga matang sa higala si Jesu-Cristo
ngadto kang Pedro, Santiago, Juan ug sa uban nga mga
tinun-an. Higala siya sa mga masakiton ug giayo Niya ang
ilang mga sakit. Higala Siya sa mga makasasala.
Gipasaylo Niya sila sa ilang mga sala ug gihatagan sila sa
bag-o ug dili salawayon nga kinabuhi. Higala Siya sa

tanang buot makighigala kaniya: Ang adunahan o ang
kabus, ang makasasala o ang balaan, ang walay
hibangkaagan, o ang may edukasyon gikan sa bisan
unsang kaliwat o nasud. Gihatagan Niya sila sa labaw pa
ka dato, lab-as, madagayaon ug way kinutoban nga
gugma nga wala pa gayud nila hisayri. Kini nga gugma
mao ang gugma sa Dios. Gitudloan Niya sila sa
kamatuoran. Gitabangan Niya sila sa ilang mga suliran.

Apan niadtong higayona limitado si Jesus sa iyang
pagpamuhat kay diha pa man Siya sa tawhanong lawas.
Makita Siya diha sa usa lamang ka dapit sa mao rang
higayon. Dili Siya mahimo sa pagpakigka-uban sa tanan
Niyang mga higala nga" magkinahanglan Kaniya. Busa
miingon si Jesus sa iyang mga sumosunod nga mobalik
Siya sa langit ug magapadala kanila sa laing Higala ug
Magtatabang nga makahimo sa pagpakigka-uban kanilang
tanan sa tanang panahon bi~n asa silang dapita.

Juan 14:16, 17. "Ako mangayo sa Amahan, ug
kamo iyang pagahatagan ug laing Manlalaban nga
magapakig-uban kaninyo hangtud sa kahangturan,
nga mao ang Espiritu sa kamatuoran, kang kinsa
angkalibutan dili makadawat tungod kay ang
kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila
kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya ug maanha
siya sa sulod ninyo."
Juan 16:7. "Maayo alang kaninyo nga mopahawa
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ako kay kon dili ako mopahawa ang Manlalaban
dili moanha kaninyo, apan kon mopahawa ako
siya akong ipadala kaninyo."

Kining Magtatabang nga gisaad ni Jesus nga Iyang
ipadala mao ang Espiritu Santo, ang IkatuloPersona sa

Trinidad. Siya sama sa Dios
nga Amahan ug sa Anak nga
si Jesu-Cristo diha sa iyang
kinaiya, gahum ug katuyoan.
Nasayud siya sa tanang
butang. Anaa usab kaniya ang
tanang gahum. Wala siyay
lawas apan makahimo siya

sa pag-adto sa tanang dapit sa mao rang higayon.
Gipadala ni Jesus ang Espiritu Santo, ingon sa iyang
gisaad nga pagabuhaton, aron Siya mopuyo sa sulod sa
tanang midawat kang Jesus. Mianhi ang Espiritu Santo
aron sa pagpamuhat nganha kanimo ingon sa gibuhat ni
Jesus ngadto sa iyang mga sumusunod.

Bation mo ba usahay nga
walay makasabot kanimo o
magatagad sa imong mga suliran?
Ang Dios, mobati uban kanimo!
Nasayud Siya sa imong
gikinahanglan. Gihiguma ka gayud
sa Dios nga tungod niini gipadala niya ang Iyang Espiritu
Santo aron mahimo mong pinasahi nga Higala ug
Magtatabang. Matun-an mo niining kursoha kon giunsa
pag-anhi ss Espiritu Santo, unsay Iyang gibuhat sa unang
mga Kristohanon ug unsay Iyang pagabuhaton alang
kanimo. Uban sa Espiritu Santo ingon nga imong Higala,
dili kinahanglang mobati ka pa nga daw nag-inusara o
walay mahimo.

BUHATA KINI

Buot ka bang makabaton sa Espiritu
Santo ingon nga imong Higala nga
Magtatabang?

2. Buot ka bang masayud ug dugang pa
gayud mahitungod sa Espiritu Santo?

3. Hunahunaa kon unsa ang natabang sa
imong mga maayo nga higala. Ug
dayon hunahunaa kon unsay nabuhat
ni Jesus sa mga katawhan ug kon
unsay pagabuhaton sa Espiritu Santo
alang kanimo.

4. Sag-uloha ang Juan 14: 16,17.
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MOTABANG SIYA KANIMO

Nagsaad si Jesus sa pagpadala sa laing magtatabang.
Ang pulong nga Iyang gigamit diha sa Griego mao ang
"Paraclete," nga usahay gihubad nga Maglilipay. Kining
pulonga nagakahulogan nga 'usa ka magtatabang. Ang
laing pulong nga gigamit sa pagtawag sa "Paraclete"
magpaila kanimo kon unsa ang Iyang mga gahum ug
kapangakuhan ug unsaon Niya sa pagtabang kanimo.
Gitawag Siya ngaEspiritu sa kinabuhi, ang Espiritu Santo
o Balaang Espiritu, ang Espiritu sa kamatuoran, ang
Espiritu sa Kaalam, ang Espiritu ni Cristo ug ang Espiritu
sa Dios. Bisan unsa ang imong suliran, ang imong
Magtatabang adunay kasulbaran niini.

Ang Espiritu sa Kinabuhi

Nagakinahanglan ka ba sa kaayohan sa balatian sa
imong lawas? Sa nagkalainglaing dapit sa kalibutan
karon, daghang mga masakiton nga ang ilang pagka-ayo
milagroso gayud agig Jubag sa pag-ampo. Ang mga
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bungol nakabati. Mga buta nakakita. Mga paralitiko
nanag labay sa ilang mga sungkod ug nanagpanlakaw
pag-usab pinaagi sa gahum sa Balaang Espiritu. Siya mao
ang Espiritu sa Kinabuhi nga nagahatag ug kinabuhi sa
tanang mga binuhat. Siya nagpamuhat pinaagi kang Jesus
sa pag-ayo sa mga masakiton ug nagapamuhat pa
gihapon Siya hangtud karon.

Sa sunod nga leksyon matun-an nimo ang dugang
pa mahitungod sa paagi sa Balaang Espiritu sa paghatag
kanimo sa kinabuhi ug kahimsog alang sa lawas ug sa
kalag - usa ka kinabuhi nga puno sa kalipay ug
katagbawan dinhi niining kalibutan, ug mahimayaon
nga kinabuhing dayon sa umalabot nga panahon. Apan
aron mapahimuslan ang kinabuhi nga gihatag sa Espiritu
kinahanglan imo Siya nga tugotan sa paggiya kanimo.

Roma 8:5,6. Kay ang mga nagakinabuhi uyon sa
Espiritu nagapanghunahuna sa mga butang sa
Espiritu. Ang panghunahuna sa unod masangpot sa
kamatayon, apan ang panghunahuna sa Espiritu
mosangpot sa kinabuhi ug kalinaw.
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BUHATA KINI

5. Paghatag ug pito ka mga ngalan nga
gigamit sa pagtawag sa Balaang Espiritu.

6. Basaha sa makalima ang Roma 8:5,6.

Ang BataanqEspi n tu

Nagalisud ka ba sa pagkinabuhi sa hustong matang
sa kinabuhi? Gusto ka bang mahimong labaw pa ka
maayong Cristohanon? Ang imong Magtatabang mao
ang Balaang Espiritu, o Espiritu sa pagkabalaan. Ang
pulong balaan nagkahulogan "gibulag gikan sa sala ug
gihatag ngadto sa Dios." Magapaila ang Balaang Espiritu
kanato kon unsa ka dautan ang atong mga sala ug
magatabang kanato sa pagbiya niini. Sa dihang tugotan
ta Siya sa pagdumala sa atong kinabuhi, giyahan kita
Niya paduol ngadto sa Dios ug palayo gikan sa mga sala
ingon sa garbo, pagkahakog, pagkasukihan, init ug ulo,
dili maminaw sa katarungan pagdumot, kaligutgot,
katapulan,pagkamasinupakon, dalo ug dautang
panghunahuna o binuhatan.

Tingali nagkinahanglan ka ug tabang aron
makabiya sa dautang bisyo. Kon ikaw usa ka
Cristohanon, ang imong lawas templo sa Balaang
Espiritu. Motabang Siya kanimo sa pagkuha sa bisan
unsang bisyo nga makadaut sa
imong lawas. Daghan na kaayong
mga batan-on nga naulipon sa opyo
nga gihatagan ug kagawasan sa
Balaang Espiritu. Ang kinaadman sa
medisina ug mga panambag sa mga
tinugyanan sa kagamhanan igo lang
makahatag sa temporaryong kaayohan. Ingon nga
katapusang paningkamut sa pagwagtang sa bisyo,
moduol sila sa Dios aron matabangan. Human nila
madawat ang Ginoong Jesus ingon nga ilang Manluluwas,
mag-ampo sila nga rnapun-an sa Espiritu Santo ug
mahatagan sila sa gahum sa pagkinabuhi alang sa Dios. Sa
dihang magapuno na kanila ang Balaang Espiritu,
magahatag usab siya sa kagawasan gikan sa opyo. Pun-on
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niya sila sa guma sa Dios ug sa tinguha sa pagtabang sa
uban. Daghan gani kanila karon nanagwali na sa pulong
sa Dios. Nahinlo ang ilang mga kinabuhi tungod sa
Espiritu sa pagkabalaan nga anaa kanila.

I Pedro 1: 2. Gipili sumala sa nahibaloan nang daan
sa Dios nga Amahan ug gibalaan sa Espiritu.

BUHATA KINI

7. Aduna ka bay mga sala o dautang
bisyo nga buot nimong ipakuha sa
Balaang Espiritu?
Isulat kini sila salaing papel alang
lamang gayud kanimo ug Kaniya.
Hangyoa Siya sa pagdumala kanimo ug
sa paghatag kanimo sa kagawasan
gikan niining mga butanga.

SIYA MGATUDLO KANIMO

Ang ESPiritu Sa Kamatuoran

Sama nga nagatudlo si Jesus sa Iyang mga disipulo
sa kamatuoran ug nagtubag sa ilang mga pangutana. Ang

Balaang Espiritu
magatudlo usab kanimo.
Tubagon Niya ang imong
mga p a n gut a IJ a
mahitungod sa Dios.
Pahibaloon ka niya sa

katuyoan sa kinabuhi, ug tabangan ka Niya sa pagsabot
sa Biblia. Ang mga butang nga kaniadto gikalibgan nimo
mokalit lang pagkayano. Miingon si Jesus:

Juan 16: 13. "Inig-abut sa Espiritu sa kamatuoran,
kini siya mao ang magtultol kaninyo ngadto sa
tibuok nga kamatuoran."

Dili pa lang gayud dugay, may mga estudyante sa
seminaryo nga nakadawat sa bautismo sa Balaang
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Espiritu. Ang mga kamatuoran sa Biblia sa kalit lang
"nahimong buhi alang kanila. Nangatingala ang ilang mga
magtutudlo tungod sa ilang bag-ong pagpanabut sa
espirituhanong mga butang. Miabot kanila ang Espiritu
sa kamatuoran.

BUHATA KINI

8. Sag-uloha ang Juan 16: 13.
9. Buot ka ba nga ang Espiritu sa

kamatuoran magatudlo kanimo? ..

Ang ESPlf Itu sa Kaalam

Nalibog ka ba kon unsay imong angayan
pagabuhaton o unsaon. sa pagsulbad sa imong
mga suliran? Ania ang Espiritu sa kaalam aron sa
pagtabang kanimo. Giyahan ka niya ug pahibal-on ka
niya kon unsay labing maayo alang kanimo. Sa ika-upat
nga leksyon rnatun-an mo kon unsaon Niya kini sa
paghimo.

Nagkinahanglan ka ba ug kaalam sa imong
pagpamuhat alang sa Dios? Sa Mga Buhat makita mo
nga ang mga diakono nagkinahanglan nga mapun-an sa
Balaang Espiritu aron sila makahimo sa ilang buluhaton

sa hustong paagi. Tingali nagatudlo ikaw sa Biblia,
nagapanugilon sa uban mahitungod kang Cristo, o
nagawali. Ang Espiritu sa kaalam buot magapuno kanimo
ug magatabang kanimo sama gayud sa Iyang pagtabang
ili mga alagad sa Dios sa unang iglesia.

Mga Buhat 6:10. Apan wala sila makahimo sa
pagbuntog sa kaalam ug sa Espiritu nga diha uban
sa iyang pagpamulong.

BUHATA KINI

10. Nagkinahanglan ka bang mapuno sa
Espiritu sa Kalaarn? .

Ngano man?
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HIMOON NIYANG MATUOD UG SUOD ANG
DIOS NGANHA KANIMO

Ang Espirutu sa Dios

Matuod ug suod ba ang Dios alang kanimo? Sama
ba Siya sa usa ka pangulo nga atua sa halayo nga imong
tawgon lamang sa panahon sa kalisdanan? O sama ba sa

mahigugmaon nga langitnong
Amahan nga magatagad sa tanang

~

mga butang sa imong kinabuhi?
~ I Ang imong mga pag-ampo sama ba~w;:r;sa u~ ka sin.a~-ulo .nga pakigpulong

. nga Imong gihimo mgon nga usa ka
tulumanon? O yano ba lang nga

()

p a k igsulti gikan sa imong
kasingkasing? Ang Espiritu sa Dios
mianhi aron sa pagtabang kanimo sa
pag-ila sa dugang pa mahitungod sa
Dios.

I Corinto 2:10-12. Kini gikapadayag sa Dios
kanato pinaagi sa Espiritu. Kay ang Espiritu
nagatagad man sa tanang mga butang, lakip sa mga
kinahiladman sa Dios ... walay bisan usa nga
makasabot sa mga hunahuna sa Dios gawas sa
Espiritu sa Dios. Apan nanagpakadawat kita ... sa
Espiritu nga gikan sa Dios, aron kita
managpakasabut sa mga hiyas nga gikahatag
kanato sa Dios.

Maga-ampo ang imong magtutudlo alang kanimo
sama sa pag-ampo ni Pablo alang sa mga Cristohanon nga
taga-Efeso:

Efeso 1:17-19. "Ako ... naga-ampo sa Dios sa
atong Ginoong Jesu-Cristo, ang mahimayaong
Amahan, magahatag kaninyo sa Espiritu sa kaalam
ug sa pinadayag diha sa kahibalo mahitungod
kaniya, nga magalamdag sa mga mata sa inyong
k asingkasing, aron
inyong masayran kon
unsa ang kalauman diha
sa iyang pagtawag
kaninyo, kon unsa ang
mga bahandi sa iyang
mahimayoang
panulondon ang mga balaan ug kon unsa ang dili
masukod nga pagkadaku sa iyang gahum ania
kanato nga magtotoo.
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BUHATA KINI

11. Basaha sa makalima ang Taga Efeso
1:17-19.
Himoa kini nga imong kaugalingong
pag-ampo.

Ang Espiritu ni Cristo

Ang Balaang Espiritu nga mao ang Espiritu ni
Cristo, naghimo kang Jesus nga duol ug suod nganha
kanimo sa dihang giluwas ka Niya. Gipaila Niya kanimo
nga si Jesus dili lamang kay usa ra ka Magtutudlo
niadtong dugay nang panahon. Gipailaila ka Niya ngadto
gayud kang Jesus ang Anak sa Dios ug nagtabang kanimo
sa pagdawat kaniya ingon nga imong Manluluwas, Ginoo
ug Hari nga walay katapusan. Gidugtong ka Niya ngadto
kang Cristo ug naghimo kanimo nga sakop sa lawas ni
Cristo nga mao ang iglesia. Kini nga panaghiusa matuod
gayud sa pagkaagi nga si Cristo nagapuyo na karon diha
kanimo pinaagi sa Iyang Espiritu.

Nag-uban na ang Espiritu Santo diha sa mga
sumusunod ni Jesus sa-wala pa ang adlaw sa Pentecostes.
Apan nagsaad si Jesus nga ang Espiritu Santo maga-abot
kanila sa bag-o nga paagi ug
magapuno kanila. Si Jesus sa
Iyang kaugalingon maoy
magabutismo kanila sa
Balaang Espiritu. Sa dihang
gibautismohan na sila ni
Jesus, ang Balaang Espiritu,
nagatudlo kanila ug dugang
mahitungod kang Jesus u~
naghatag kanila ug kaisug sa
pagsulti sa uban mahitungod
kang Cristo.

Sa mao gihapong pagkabutang karong panahona
ang tanan nga natawo na pag-usab nagabaton na sa
Espiritu ni Cristo. Apan buot ni Jesus bautismohan sila
sa Iyang Espiritu aron nga mahimo silang labaw. pa ka
maayong manugilon mahitungod kaniya. Matun-an mo
ra kini sa mga mosunod nga leksyon.

Juan 15:26; 16:14. "Ang Manlalaban moabut
- ang Espiritu sa kamatuoran nga magagikan
sa Amahan. Kini mao ang magahimog
panghimatuod mahitungod kanako.
Magapasidungog siya kanako kay siya magakuha
man sa mga butang nga ania kanako ug iya kining
igasugilon kaninyo.
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BUHATA KINI

12. Buot ka ba nga ang Balaang Espiritu
magahimo kang Jesus nga labaw pa
gayud ka duol ug matuod nganha
kanimo? Kon mao man, mag-ampo ka
Kaniya nga Iya kining pagabuhaton.

PUN-ON N IYA SA GUGMA ANG IMONG
KINABUHI

Ang gikinahanglan sa atong kalibutan karon mao
ang gugma nga magagikan lamang sa Dios. Magagamit
ang Dios kanimo sa pagtabang sa pagtagbo niini nga
kinahanglan kon tugotan mo ang Balaang Espiritu sa
pagpu no kanimo sa maong gugma.

Sa panahon sa Daang Pakigsaad, nakigsulti ang
Dios sa mga propeta ug nagpadayag kanila sa Iyang
gugma. Ug ilang gisultihan ang katawhan mahitungod sa
Iyang gugma. Apan kadaghanan pa gihapon sa katawhan

,naga-isip sa Dios ingon nga usa ka maghuhukom nga
andam sa pagsilot kanila tungod sa ilang mga sala. Wala
nila hisabti.nga buot Niyang luwason sila gikan sa sala ug
mamahimo Siyang ilang Amahan.

Sa katapusan gipadala sa Dios ang Iyang
Anak nga si Jesu-Cristo aron sa pagpuyo uban sa
katawhan ug pagpadayag kanila kon unsa gayud ang
Dios. Diha sa mga pagtulun-an ni Jesus rnakat-onan mo
ang kahibulongang gugma sa Dios sa tanang katawhan.
Sa kinabuhi ni Jesus makita mo kini nga gugma diha sa
Iyang binuhatan. Ug sa Iyang pagkamatay ug
pagkabanhaw alang kanimo makita mo ang pamatuod sa
gugma saDios.

Apan dugay na kaayo kining nahitabo ug mga
2000 na ka tuig ang milabay. Nagakapuliki kita sa mga
suliran karon - kagutom, kagubot, krimen, gubat-ug
nagahunahuna kita kon nagatagad ba gayud ang Dios.
Gikinahanglan nato ang pag-ila Kaniya sa atong
kaugalingon gayud ug sa pagkahibalo nga tinuod gayud
diay Siya nga nahigugma kanato.

Busa mianhi ang Balaang Espiritu aron
paghatag kanimo ug kinaugalingon nga pakigtabo sa
Dios. Ingon nga mianhi man si Jesus aron sa pagpadayag
sa gugma sa Amahan ug sa Anak. Pun-on Niya ang imong
kinabuhi sa gugma' nga dili mo matukib. Gisugdan Niya
kini sa imong kinabuhi sa dihang imong gidawat si Jesus
ingon nga kaugalingong Manluluwas. Ug sa dihang
mabautismohan ka sa I3alaangEspiritu mabali mo nga
nadungagan pa gayud ikaw sa gugma sa Dios. Ug sa
magalabay ang mga katuigan ang imong kinabuhi
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maga-awas kanunay sa gugma sa Dios sa dihang kanunay
ikaw rnapun-an pag-usab sa Balaang Espiritu.

Roma 5:5. Kay ang gugma sa Dios
gikahuwad man nganhi sa atong kasingkasing
pinaagi sa Espiritu Santo nga gikahatag kanato.

Ang lima ka mga paagi sa gugma nga
magapuno sa imong kinabuhi:

1. Ang gugma sa Dios alang kanimo
2. Ang imong gugma alang sa Dios
3. Ang gugma sa ubang mga

Cristohanon alang kanimo
4. Ang imong gugma alang sa uban

pang mga Cristohanon
5. Ang imong gugma ngadto sa

uban pang mga katawhan

i I
-il'l

lIPj 'II
I i I i'

Ang mga katawhan nga nap n~J
Espiritu nagsaysay sa ilang mga kwli~ati,
niining mga pulonga:

1).08

"Mao kini ang bautismo sa gugma. Sa kalit lang
nabatonan ko ang dakung gugma alang sa Dios ug
sa Iyang Pulong."

"Naghatag ang Balaang Espiritu kanako ug bag-ong
gugma alang sa akong panimalay, mga higala,
ubang mga Cristohanon, ug bisan pa gani sa mga
tawo nga kanhi akong mga kaaway."
"Gihimo sa Espiritu Santo nga matuod nganhi
kanako ang pagkamatay ni Jesus alang sa
kalibutan. Napuno ang akong 'kasingkasing sa
pagpasalamat ngadto sa Dios. Usa ka dagkung
gugma alang sa Dios naghupong kanako ug miawas
kini gikan sa akong ngabil pinaagi sa mga pagdayeg
ngadto sa Dios."

"Napun-an ako sa Gugma sa Dios alang sa mga
katawhan nga wala pa magasunod kang Jesu-Cristo
ug ang Espiritu Santo nag-ampo pinaagi kanako
alang sa ilang kaluwasan."
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Kining maong mga kasinatian karon sa kabag-ohan
nagasubay sa kasinatian sa unang mga Cristohanon:
"Tan-awa kon unsa ang ilang paghigugmaay sa usa ug
usa! " Bisan asa ikaw moadto maayonan mo ang gugma
sa mga kaigsoonan diha sa Ginoo nga puno sa Espiritu.
Ug mabatonan mo ang kinabuhi nga labaw pa ka
malipayon kay sa imong ginadamgo sa dihang tugotan
mo ang Espiritu Santo nga magahupong kanimo sa
gugma.

BUHATA KINI
13. Sag-uloha angRoma 5:5.

14. Sag-uloha ang lima ka paagi sa gugma.
15. Isulat sa laing papel ang mga buot

mong ipabuhat sa Espiritu Santo alang
kanimo. Isukip kini sa imong Biblia,
aron sa pagpahinumdom kanimo sa
pag-ampo alang niini ug sa pagpasalamat
sa Dios sa dihang magatubag na Siya.

16. Nasag-ulo mo na ba ang Juan 14:16,
17; Juan 16; 13; Roma 5:5?

17. Aduna ka bay Biblia?
O bagong Pakigsaad? .
Samtang magapadayon ka sa pagtoon
niining kursoha, matag adlaw pagbasa
ug bisan usa lang ka kapitulo diha sa
basahon sa Mga Buhat matag adlaw.
Ug Iinyahi ang pulong Espiritu Santo
sa tanan higayon nga Siya gihisgotan.
Sa sunod nga mga leksyon,
pangutan-on ka ra kon kapila hisgoti
angEspiritu Santo sa matag kapitulo.

18. Basaha sa Maayong Balita ni Juan ang
Kapitulo 14, 15. 16.
Kapila sa matag kapitulo gihisgotan ni
Jesus ang ngalan sa Espiritu?
14 15 .. . .. 16 .

19. Aduna ka bay mga higalang Cristo-
hanon nga buot motuon niining maong
kursoha? Ipadala ngari kanamo ang
ilang mga ngalan, pinuy-anan ug kami
magapadala kanila sa kurso nga "Mga
Dagkung Pangutana sa Kinabuhi." Kon
makahuman sila niini, ikalipay namo
kon sila magpalista sa kurso nga" Ang
Imong Matinabangong Higala."

20. Palihug pagtubag sa imong
papel-pasulit ug ipadala sa ICI aron
magradohan P. O. Box 1084, Manila
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Ayoha pagsulat.

I1ista diri sa ubos ang MGA NGALAN UG PINUY·A·
NAN sa imong mga higala nga mihangyo pagpalista sa
kursong "Mga Dagkung Pangutana sa Kinabuhi."

Ngalan .
Pinuy-anan .
Lungsod o Siyudad
Baryo o Kalye
Lalawigan .
Edad . lalaki o babaye .

Ngalan .
Pinuy-anan .
Lungsod o Siyudad .
Baryo o Kalve .
Lalawigan . . . . . o ••••

Edad lalaki o babaye .

Ngalan . . . . . . . . . . . .
Pinuy-anan . '0'

Lungsod o Siyudad . . . . .. . .
Baryo o Kalye .....,.. . . . . . . . . .
Lalawigan ,' .
Edad lalaki o babaye .

Edad ... . lalaki o babaye

Imong ngalan

Pinuy-anan ..

Baryo o Kalye

Lungsod o Siyudad

Lalawigan

15



I ADUNAY KAY HIGALA NGA MAO
ANG ESPIRITU SANTO

• ANG ESPIRITU SANTO MAGAHATAG
KANIMO UG KINABUHI

• ANG ESPIRITU SANTO MAGTABANG
KANIMO SA PAG·AMPO

4 ANG ESPIRITU SANTO MAGAGIYA
KANIMO

5 ANG ESPIRITU SANTO MAGAHATAG
KANIMO UG GAHUM

6 ANG ESPIRITU SANTO MAGAPUNO
KANIMO

PAGDALA UG SULA T NIINI
NGA ADDRESS

lnt8m8tlon" Corlespondenc:e Institu18
Philippine Na1i0Ml office

P. O. Box 1084
Manli.


