
ANG ESPIRITU SANTO MAGAGIYA
KANIMO



MAGAKINABUHI DIHA SA ESPIRITU

Adunay 32,000 ka mga saad diha sa Pulong sa Dios
ug ang matag-usa kanila, nagaagad sa tawo kon iya bang
dawaton kining maong hagit sa Dios sa pagpanalangin
kanato.

Nagsulat si Pablo ngadto sa mga taga-Galacia,
"Kon kita nangabuhi man usab diha sa Espiritu, nan,
kinahanglan - managgawi usab kita diha sa Espiritu."
Napuno na sa Espiritu ang mga magtotoo nga taga -
Corinto apan napakyas sila sa pag-ila sa ilang kaakohan
sa pagkinabuhi diha sa Espiritu. Mao nga si Apostol
Pablo rnasub-anon nga miingon, "kamo kalibutanon pa
man gihapon."

Bisan pag unsa kadaghan ang mga espirituhanong
panalangin nga madawat sa tawo, wala gihapoy
kapuslanan hangtud nga ang tawo magakinabuhi diha sa
Espiritu. Pananglitan mianhi ang Espiritu Santo aron
paggiya sa magtotoo ngadto sa kamatuoran. Apan
unsaon man sa Espiritu sa pagtuman niining buluhatona
diha sa kinabuhi sa usa ka magtotoo nga dili buot
motuon sa Pulong sa kamatuoran?

Mianhi ang Balaang E-spiritu (Buhat 1:8) aron
maghatag kanato ug gahum sa pagsulti. ngadto sa uban
mahitungod kang Cristo apan unsaon man niya paghatag
ug gahum sa tawong dili buot mosulti ngadto sa uban
mahitungod kang Cristo? Nagatanyang usab ang Espiritu
Santo sa Iyang dakung buluhaton sa pagtabang sa matag
magtotoo sa pagkinabuhi nga mainampoon. Apan
'unsaon man sa Espiritu pagbuhat niini kon ang magtotoo
dili buot moampo ug magasalikway sa Espiritu Santo sa
iyang mga pag-ampo?

Ang tanang mga gasa sa Dios madawat sa tawo sa
usa lamang ka paghatag niini sa Dios ingon nga tubag sa
paghalad sa tawo sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios.
Mabatonan lang nimo ang bunga sa Espiritu kon
magkinabuhi ka diha sa Espiritu, ug sa matag adlaw
magapanton sa imong kaugalingon ug magagamit sa
langitnong gasa nga gihatag sa Dios. "Panaggawi kamo
diha sa Espiritu."

Ang mga gasa sa Dios ihatag niya sa tawo dihadiha
dayon, apan ang kinaiyang balaan nga pinaagi sa Espiritu
Santo mabatonan lamang sa tawo samtang magapadayon
siya sa pagkinal:lUhi diha sa Espiritu ug magapan ton sa
iyang kinabuhi diha sa pagkamatarung matag-adlaw,
"Managgawi kita. diha sa Espiritu."



Leksyon 4

ANG ESPIRITU SANTO MAGAGIYA
KANIMO

Niining leksyon matun-an mo Kini:

• Aduna kay Higala nga Magagiya kanimo
• Magagiya Siya Kanimo pinaagi sa

Pulong sa Dios
• Magagiya Siya Kanimo pinaagi sa

Simbahan
• Magagiya Siya Kanimo pinaagi sa

Espirituhanong mga Gasa
• Magagiya Siya Kanimo pinaagi sa

mga Panan-awon ug mga Damgo
• Magagiya Siya Kanimo pinaagi sa mga

hitabo ug hunahuna ug pagbati

ADUNA KAY HIGALA NGA MAGAGIYA
KANIMO

Kapila ka na makapangutana sa imong mga higala,
"Unsa may angay nakong pagabuhaton? "Aduna mga
katawhan nga giagad ang ilang kapalaran pinasikad sa

mga bitoon ug sa mga paghimalaC:. Apan adunay usa nga
labi ka maayo kay niini. Adunay kay Higala nga nasayud
sa imong kaugmaon. Nasayud Siya kon unsay labing
maayo alang kanimo. Nahigugma Siya kanimo ug buot
siyang mogiya kanimo sa tanan mong mga desisyon. Siya
mao ang Espiritu Santo, ang Higala mong Matinabangon.

Galacia 5:16,25. Panaggawi kamo diha sa Espiritu.
kon kita nangabuhi man diha sa Espiritu nan
kinahanglan managgawi usab kita sa Espiritu.
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BUHATA KINI

1. Sag-uloha ang bahin sa Galacia
5: 16, 25 nga gikutlo niining
bahina.

2. Sag-uloha ang mga paagi sa
paggiya sa Espiritu Santo nga
gilista sa ubos sa ulohan "Niining
Leksyona Matun-an mo kini."

MAGAGIYA SIYA KANIMO PINAAGI SA
PULONG SA DIOS

~?;..- Ang Biblia sama sa
usa ka mapa. Mao kini ang
gamiton sa Espiritu Santo
sa paggiya kanimo paingon
sa langit. Adlaw adlaw
magatabang sa Pulong sa

Dios. Busa hinungdanon gayud alang kanimo ang
pagbasa sa Biblia matag adlaw.

Usahay makigsulti ang Espiritu Santo kanimo
pinaagi sa mga bersikulo samtang nagabasa ka. Matag
karon ug unya may mga Cristohanon nga
magapamatuod: "Dihay akong suliran ug wala ako
masayud sa akong pagabuhaton. Ug samtang naga basa
ako sa Biblia may usa ka bersikulo nga daw nakigsulti
kanako. Mao gayud kadto ang akong gikinahanglan
niadtong tungora. Nasulbad ang akong suliran."

Ang mga bersikulo nga imong sag-ulohan
magahatag sa Espiritu Santo ug kasayon sa paggiya
kanimo. Ipahinumdom niya kanimo kining mga
bersikuloha sa panahon nga magkinahanglan ka niini. Sa
dihang matintal ka sa
pagbuhat ug usa ka butang
nga dili angayan buhaton,
adunay usa ka bersikulo
nga moabut sa imong
hunahuna sama niini:
"Ikaw mao ang Dios nga nagatan-aw kanako."
Nagpahinumdom ang Balaang Espiritu niining mga
pulonga gikan sa Biblia ngadto sa daghan nang mga
Cristohanon sa tr kdo gayud nga panahon aron sa
pag-iway kanila gikan sa panulay.

Salmo 119:9. Unsay igahinlo sa usa ka batan-on sa
iyang dalan? Pinaagi sa pagmatngon subay sa
imong pulong.
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Makigsulti usab ang Balaang Espiritu kanimo
pinaagi sa pagpanudlo sa Biblia. Kini sama sa pagwali o
pagpanudlo diha sa simbahan, sa radyo, sa mga
kapunungan mahitungod sa Biblia, sa mga basahon, sa

{fem ~a\~
pagtuon sa kurso sa Biblia sama niining imong ginabuhat
karon. Mao kini ang mga paagi nga Iyang gipili aron
paggiya kanimo ngadto sa kamatuoran. Hinumdomi ang
Juan 16:13.

BUHATA KINI
3. Sag-uloha ang Juan 16: 13.
4. Sag-uloha ang Salmo 119:9.

5. Diha na bay panahon sa imong
kinabuhi diin may usa ka
bersikulong miabot sa imong
hunahuna nga nakatabang
kanimo sa pagkahibalo sa
angayan mong buhaton?

6. Nagasag-ulo ka ba sa tanang mga
bersikulo nga gipasag-ulo kanimo
niining kursoha? .

7. Unsa man ang imong gipaabot
nga ikatabang niining mga versi-
kuloha kanimo?

MAGAGIYA SIYA KANIMO PINAAGI
SA SIMBAHAN

Unsaon man pagkat-on sa usa ka bata sa paglakaw,
pagsulti, pagdagan, pagdula, ug pagtrabaho? Gikan ra
sa iyang panimalay! Ang Amahan, inahan, ug mga
igsoon, magatudlo sa bata kon unsay iyang buhaton ug
unsaon niya sa pagbuhat niini.

Sa dihang natawo ka pag-usab, gihimo ka sa
Balaang Espiritu nga bahin sa panimalay sa Dios - nga
mao ang simbahan sa Ginoong Jesu-Cristo. Magadahum
ang Balaang Espiritu nga magadawat ka sa paggiya,
pagtudlo, ug tabang sa dihang magatambong ka sa
simbahan. Paneguroha nga ang simbahan nga imong
pili-on mao kanang nagatoo sa Biblia, nagatuman niini,
ug nagatudlo ug nagadawat sa mga buhat sa Espiritu
Santo.,
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Gipahimutang ni Cristo diha sa simbahan ang mga
pastor, mga magtutudlo, ug ·uban pang mga pangulo.
Nagasangkap ang Espiritu Santo kanila sa pinasahi nga
mga gasa ug gahum aron nga mamaayo gayud nila
pagkabuhat ang ilang buluhaton.

Efeso 4:12. Alang sa pagsangkap sa mga balaan,
alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa
lawas ni Cristo.

Ang matag sakop diha sa simbahan kinahanglan
nga mapuno sa Espiritu Santo. Sa dihang ang mga
puno-an ug mga ginsakopan giyahan sa Espiritu Santo,
magkauyon usab ang pagpamuhat ang tibuok simbahan.
Magapamuhat ang matag usa sa iyang buluhaton nga
malamposon gayud sa plano sa Dios.

BUHATA KINI

8. Sakop ka ba sa usa ka
simbahan? .

unsang pundoka sa relihiyon?

9. Unsang buluhaton mo diha sa
simbahan? .

10. Pag-ampo alang sa imong pastor
ug sa ubang mga pangulo sa
imong simbahan nga sila unta
kanunay nga mapuno sa Espiritu
Santo.

MAGAGIYA SIYA KANIMO PIN'AAGI SA
ESPIRITUHANONG MGA GASA

Ang Espiritu- Santo
adunay espirituhanong mga
gasa alang sa matag
Cristohanon." Buot Siya nga
dawaton nato kining mga
gasaha aron kita
magkatinabangay sa usa ug
usa.
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I Corinto 12:4,7. Adunay nagakalain laing mga
hiyas, apan adunay mao rang usa ka Espiritu. Apan
nqadto sa matag usa gihatag ang alamag sa Espiritu
alang sa kaayohan sa tanan.

Nakabasa ka na mahitungod sa gasa sa pagtoo, milagro
ug pagpangayog mga sakit. Aniay pipila pa ka mga
diosnong gasa sa Espiritu.

I Corinto 12:8,10. Ngadto sa usa gihatag ang
pulong sa kaalam pinaagi sa Espiritu, ug ngadto sa
usa gihatag ang pulong sa kahibalo sumala ra sa
maong Espiritu .... ug ngadto sa usa ang
paghimog profesiya, ug ngadto sa usa ang katakus
sa pag-ila sa mga nagkalainlaing espiritu, ug ngadto
sa usa ang nagkalainlaing pagpanultig mga dila, ug
ngadto sa usa ang paghubad sa panultig mga dila.

Mahimo nga maghatag ang Espiritu Santo ngadto
sa imong Pastor o sa lain bang Cristohanon nga puno sa
Espiritu sa mensahi sa
kaalam o sa kahibalo nga
imong gikinahanglan. O
kaha moabut kining
mensahi diha kanimo
pinaagi sa usa ka lahi
ngapagbati o sa kalit lang
moabut sa imong
panghunahuna. Ug imo
dayong masabtan ang
kabubut-on sa Dios alang
nianang higayona. Gikan
sa gawas sa imong pang isip moabut ang pagpadayag sa
kahulugon sa usa ka bahin sa Biblia, ug sa kagamitan
niini alang sa imong suliran. Magahatag usab ang Dios
kanimo sa mao gayung mga pulong nga imong
gikinahanglan aron sa pagtabang sa uba.i.

Sa dihang makigsulti ka sa mga katawhan
mahitungod sa Ginoo o magatudlo sa leksyon saBiblia
nagkinahanglan ka sa giya sa Espiritu Santo. Ang mga
ginikanan nagakinahanglan sa pulong sa kaalam nga
gikan sa Dios aron paghatag sa hustong pagtambag
ngadto sa ilang mga anak, ang buluhaton sa Espiritu
alang sa matag adlaw nga pagkinabuhi, dili lang kay sa
panahon ra sa kalisud.

Efeso 1: 17. Ang mahimayaong Amahan,
magahatag kaninyo sa Espiritu sa kalaam.

Exodo 35:31. Ug siya gipuno niya sa Espiritu sa
Dios, sa kinaadman, sa ka ibu tan, ug sa kaalam, ug
sa tanan nga nagkalainlaing nga pagkabatid sa
buhat.
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Ang profesiya, pagpanultig mga dila ug ang
paghubad sa panulti mga dila maoy mga paagi nga
makigsulti ang Espiritu Santo ngadto sa usa.ka grupo sa
katawhan. Ang profesiya maoy mensahi sa Dios nga
naggamit sa pinulongan sa nagasulti niini. Mahimo nga
magatagna kini mahitungod sa mahitabo sa umalabot, o
mahimo nga usa lamang kini ka mensahi sa pagmaymay
ug pagdasig aron pagtabang sa nagapaminaw. Usahay
moabut ang mensahi pinaagi una sa pagsultig mga dila ug
unya hubaron kini. Kining duha ka mga gasa kon
tipunon sama ra sa gasa sa profesiya.

Adunay mga katawhan nga mahadlok niining mga
gasa sa espiritu tungod sa ilang nabatian nga sayop nga
mensahi. Sama ra kini sa pagdumili tungod kay
mahadlok ka nga makadawat ug mini nga kwarta. Sa
kanunay si Satanas naningkamot sa paglibog sa katawhan
pinaagi sa pag-awat-awat sa buhat sa Dios. Atong makita
sa Biblia nga daghan usab ang mga bakakon nga mga
manalagna kaniadto ug bisan gani karong panahona.
Apan ang Higala mo nga mao ang Espiritu Santo dili
buot nga modumili ka sa Iyang mga gasa tungod lang kay
nahadlok ka nga makadawat ug mini o inawat-awat sa
Iyang buhat.

Bisan ang Dios dili buot nga malimbongan
ka pinaagi sa mga inawat-awat sa buhat sa Espiritu. Mao
gani nga ang tisa sa mga gasa sa Espiritu mao ang pag-Ila
sa nagkalainlaing espiritu; kini nagapanalipod sa
simbahan gikan sa buhat sa dautang mga espiritu ug
sayop nga mga hunahuna sa tawo. Usahay ang mga tawo
masayop sa pagtoo nga ang ilang kaugalingong
panghunahuna maoy mga pagpadayag gikan sa Dios. Ang
uban kanila nakahimog dakung kasamok tungod sa
paghatag ug mga "mensahi" nga nagasulti sa uban kon
kinsay ilang pangasaw-on kon asa sila paadtoon, ug kon
unsay ilang pagabuhaton. Busa nagasulti ang Dios kanato
nga sulayan ta ang tanang mga mensahi kon iya ba sa
Dios o dili.

I Tesalonica 5:19-22. Ayaw ninyo pagpalunga ang
Espiritu, ayaw ninyo pagtamaya ang paghimog
profesiya, hinonoa sulayi ninyo ang tanang butang,
sagopa ninyo ang tanang maayo likayi ang tanang
dagway sa kadautan.

Ang mga mensahi nga gikan sa Espiritu nagasukad
niining lima ka mga lagda:

1 Kinahanglan ang mensahi mahisubay sa
Pulong sa .Dios.
Pananglitan, ang usa ka mensahi nga maga-
sulti sa usa ka tawo sa pag-i1og sa asawa sa
ubang tawo; kini dili gikan sa Espiritu Santo.
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Mianhi ang Espiritu Santo sa pagtabang ka-
nato sa pagtuman sa sugo sa Dios ug dili sa
pagsulti kanato sa pagbuhat sa butang nga
gidili sa Dios. Paghiuyon sa mensahi ngadto
sa Pulong sa Dios mao ang labing hinu ng -
dan on nga pagsulay; ang tanan kinahanglan
pagasukdon pinaagi niini.

2 Kinahanglan ang mensahi tinuod.
Kon ang gisulti sa mensahi dili tinuod kini
dili gikan sa Espiritu Santo tungod kay Siya
mao man ang Espiritu sa kamatuoran. Ang
mga panagna nga gikan sa Ginoo nangatu-
man gayud.

Jeremias 28:9. Ang manalagna nga nagtagna
mahitungod. sa pakigdait, sa diha nga mahitabo ang
pulong sa manalagna hiilhan, nga si Jehova sa
pagkamatuod nagpadala kaniya.

Deuteronomio 18:21,22. Ug kong mag-ingon ka sa
imong kasingkasing: Unsaon namo pag-ila sa

pulong 'nga wala igasulti ni Je-IJ~
hova? Sa magsulti ang usa ka ...
manalagna sa ngal na ni Jehova,
kong an3 butang dili matuman
ni mahitabo, mao kana ang butang nga wala isulti_
ni Jehova: ang manalagna nagapanghas sa pagsulti
niini, dili ka mahadlok kaniya".

3 Ang mensahi magapasidungog hang Cristo.
Ang Espiritu sa Dios o sa laing pagkapulong
ang Espiritu ni Cristo nagpasidungog sa Ama-
han ug sa Anak.

Juan 16: 14. Siya magapasidungog kanako.

I Corinto 12:3. Walay tawo nga sa magasulti siya
pinaagi sa gahum sa Espiritu sa Dios arang
makaingon. "Si 'Jesus matinunglo pa unta."

4 Ang mensahi magadala ug panalangin ug dili
kalibog.

ICorinto 14: 3,4,26. Apan ang nagahimog profesya
nagasulti ngadto sa mga tawo aron paqliq-on ug
pc:~dasig ug paglipay kanila .. _Paningkamoti nga
mahanas k~mo niini alang sa pagtubo sa Iglesia.
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5 s iya nga nagahotag sa mensahi may
hasayuran !II-! haakohan sa paghimo niini sa
mahusay nga paagi.

Naga-awat si Satanas sa buhat sa Espiritu.
Ang mga espiritista ang nagasulti mahimong
mawad-an sa panimout ug wala masayud kon
unsay ilang gipanulti sa dihang mosulod
kanila ang laing espiritu. Apan kon ang
Espiritu Santo mao ang magahatag sa
mensahi pinaagi sa usa ka tawo, pagabuhaton
niya kini uban sa masinabtanong pagsugot sa
maong tawo. Makapili ang tawo kon kanus-a
siya mosulti ug kanus-a usab siya mohilum
aron dili siya makabalda sa mensahi nga
gihatag sa Dios pinaagi sa pastor o sa uban.
Giklaro kini ni Pablo pagtudlo sa I Corinto
14. Kinahanglan dasigon sa pastor ang
paggamit sa gasa sa Espiritu Santo. Apan sa
samang higayon siya may kapangakohan sa
pagtan-aw nga ang tanan gibuhat diha sa
pagkahusay ug dili sa kasamok. Busa
kadtong adunay mga gasa Espiritu
kinahanglan moila sa Pastor ingon nga
pangulo ug dili mosupak sa iyang mga
pagtudlo o pagtambag.

I Corinto 14:32,33,34. Ug ang mga propeta
makamaong mopugong sa ilang Espiritu; Kay ang
Dios dili Dios sa kasamok, kondili sa kahusay.
Kinahanglan ang tanang mga butang pagahimoon
sa paagi nga maligdong ug mahusay.

BUHATA KINI
11. Sag-uloha ang Tesalonica

5:19-22
12. Sag-uloha ang lima ka sukdanan

nga imong gamiton aron sa
paghukom sa mensahi nga
gihi matud-an nga gikan sa Dios.

13. N a k i t a n m o b a a n g
pagkinahanglan niining atong
panahon karon alang sa
buluhaton sa Espiritu Santo
pinaagi sa mga gasa nga gingalan
saICorinto12? .

14. Nagpamuhat ba kining mga
gasaha diha sa inyong
simbahan? .

15. Buot ka bang makadawat ug usa
ka espirituhanong gasa? . . ...
Pag-ampo alang niini.
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MAGAGIYA SIYA KANIMO PINAAGI SA
MGA PANAN-AWON UG MGA DAMGO

Mabasa diha sa Biblia kon

~iunsa pagpakigsultig' sa Dios ~..r.f\-" ,. ~ ~"r
ngadto sa mga tawo pinaagi sa ,r ~
mga panan-awon ug mga damgo. .\.--
Nagapakigsulti pa gihapon ang
Espiritu ngadto sa mga katawhan ~
karon, pinaagi niini. Ang
gipanagna ni Joel nagakahibato
karon.

Buhat 2:17. Ang iyong mga batan-on makakitag
mga panan-awon, unang inyong mga tigulang
magadamgog mga damgo.

Sa tuig 1940 si B. T. Bard nagsulat mahitungod sa
kahibulongang pagbubo sa Espiritu didto sa Peking:

Dihay pagsugid sa mga sala ug kaluyahon, mga
mensahi pinaagi sa pagpanultig mga dila ug
paghubad niini, mga panagna, espirituhanong mga
damgo, langitnong mga panaa-awon mahitungod
kang Cristo ug sa dapit sa himaya, ug labaw sa
tanan diha ang espiritu sa pag-ampo ug
pagpangamuyo alang sa uban ug pagsimba sa Dios.

Diha sa iyang kasingkasing si Kao Chu Ju sa
tinuod gayud nagtinguha sa presencia sa Dios apan
dili siya buot nga mahimong talan-awon-sa uban o
nga may magapandong .kaniya sa kamot. Sa kalit
lang nakakita siya kang Jesus diha sa usa ka
panan-awon diin ang kamot ni Jesus nagpandong
kaniya. Natumba siya' sa salog ilalum sa gahum sa
Espiritu ug dayon' nagsultig mga dila sumala sa
gipasulti sa Espiritu kaniya.

Ang mga damgo nga nagagikan sa Dios klaro kaayo
ug makapatandog gayud sa tawo. Daghan nang mga tawo
ang gipasidan-an pinaagi sa damgo sa pagbiya sa sala ug
pagdawat kang Jesus ingon nga ilang Manluluwas.
Mahimo nga makada wat ka ug panalangin, tabang ug
pagdasig gikan sa imong mga damgo. O kaha magagiya
ang Espiritu Santo kanimo sapag-arnpo alang sa usa ka
tawo magpasidaan kanimo sa usa ka kalisdanan.

Kadaghanan sa mga damgo dili mga pagpadayag
gikan sa Dios. Ang imong utok magpadayon pagtrabaho
samtang nagatulog ka ug magahimo, sa imong mga
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panghunahuna ingon nga mga damgo. Hinoon mahimong
gamiton' mo kining mga damgoha. Himoa kini silang mga
pahinumdom alang kanimo sa pag-ampo sa tanang ta-
wong makita sa imong damgo.

BUHATA KINI

16. Nagapakigsulti pa ba ang Dios
karon pinaagi sa mga damgo
ngadto sa katawhan? .

17. Ang kadaghanan .ba' sa mga
damgo mga pagpadayag gikan sa
Dios o bunga ba lamang sa
panghunahuna samtang
nagakatulog ang tawo?

18. . Kon magdamgo ka. sulayi kini:
Sa dili ka pa matulog sultihi ang
Ginoo nga buot kang madotdot
pa gayud kaniya bisan sa imong
mga damgo, Sa dihang
makamata ka na, iampo ang mga
tawo nga imong gidamgo.

MAGAGIYA SIYA KANIMO PINAAGI SA
MGA HITABO UG PAGBATI

May usa ka Cristohanon nga nasipyat pagsakay usa
usa ka sakyanan nga iya untang sakyan. Upat ka oras
tapus niini miabut ang sunod nga sakyanan ug sa
misakay siya ug milingkod tupad sa usa ka babaye nga
nagkinahanglan sa Dios. Ug nakahigayon ang
Cristohanon sa pagpadawat sa maong babaye kang

Jesu-Cristo ingon
nga iyang
kaugalingong
Manluluwas. Naggiya
ang Espiritu Santo sa
maong Cristohanon
p i naagi sa mga
hitabo nga wala
palandunga. Ang

pultahan sa kahigayonan daw tinakpan ba alang
kanimo? Tan-awa sa imong palibot. Tingali ang Espiritu
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Ho naga-abi i ug pultahan alang kanimo ngadto sa labi
ka maayong kahigayonan. Hunahunaa ang mga

stohanon nga mikalagiw sa Jerusalem aron pagluwas
ilang kinabuhi. Apan bisan diin sila na ngadto, ilang

awali ang maayong balita ug daghang mga katawhan
: naluwas. Si Pablo sa didto siya sa bilanggoan wala
kapadayon sa iyang paglakbay aron sa pagwali sa
ayong balita ni Cristo apan samtang didt" siya sa
anggoan nasulat ang pipila sa iyang mahinungdanong
a sinulat.

Makuyaw ba ang mga kahimtang sa imong palibot
ron? Tingali gil)utang ka sa Dios dihang dapita aron
makatabang sa pagsulabad niini. Pangayo ug tabang sa

piritu nga unta imong masayran ang angay mong
haton. Ug unya buhata kini aron mamaayo ang imong
himtang. Ikaw usa sa mga kahayag sa Dios. Ayaw
[bouutbo! mahit ung od sa hungit ngit . Pasigaa lang mga
ollg mga suga bisan asa ka.

Usahay ang Balaang Espiritu magagiya kanimo
iaagi sa pagbati samtang magasalig ka kaniya nga
igtabang kanimo sa mga pagpili nga imong himoon. Sa
lang maghunahuna ka pagbuhat sa usa ka butang,
sbati mo ang kalinaw mahitungod niini. Apan kon
ong buhaton ang laing paagi, dili ikaw mahimtang.

Dihay usa ka Cristohanong negosyante
~patagana ug ticket alang sa usa ka ayroplano, apan
iati niya ang pagsalingawa mahitungod niini. Sa
~apamal~ndong siya niini misamot ang kasamot nga
mg gibati. Sa katapusan gipausab niya ang iyang plano
ng sa sunod nga ayroplano. Ang ayroplano nga una
rang giplanohan nga sakyan nahagsa ug nangamatay
~ tanan nanagsakay niini. Ang Espiritu Santo nagluwas
iyang kinabuhi.

Proverbio 16:9. Ang kasingkasing sa tawo maga·
lang sa iyang dalan, Apan si Jehova nagamando sa
iyang mga lakang.

May usa ka pastor nga nagdalidali tungod sa iyang
.asabot nga pagkigkitaan. May gibati siyang pag-agda,
lunong una ug panoktok sa pultahan nianang balaya."
Ila niya kini tagda apan ang maong pagbati
gkadugang pa gayud. Sa katapusan mibalik siya ug
saka sa maong balay. Didto iyang hingkaplagan ang
l ka Cristohanon nga may dakung pagkinahanglan sa
mg panabang.
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Dihay usay usa ka
Cristohanon nga gibati ug pag-agda
sa pagbisita sa usa ka higala. Sa
iyang pag-abot, nakaplagan niya ang
iyang higala nga buot
magpakamatay. Ang Cristohanon
nakadala kaniya ngadto sa
pagsunod kang Cristo ug naluwas ,~.. _ .. -
ang iyang kinabuhi.

..Ang Ginoo nagsul-ti kanako sa pagdala t
kanimo," miingon ang usa ka tawo nga nagdala ug us
basket nga puno sa mgapagkaon ngadto sa usa ka pa:
Ang Pastor, ug ang iyang asawa sa wala pa kining hits
nagkanunay ug 'pag-ampo nga ang Dios magahata
ilang kinahanglan kay wala na silay salapi ug makaon

Ang kinabuhi mahimong puno sa makalipay
mga hitabo sa dihang napuno ka sa Espiritu Santc
makat-on sa pagsunod sa Iyang mga paggiya. Giyahat
niya sa kinabuhing mapuslanon ug puno sa panalan

BUHATA KINI

19. Buot ka bang magsulti ang
Espiritu Santo kanimo sa angay
mong pagabuhaton? .

Pag-ampo Kaniya matag buntag
niining semanaha nga magagiya
kanimo ngadto sa usa ka tawo
nga buot niyang matabangan
nimo nianang adlawa.

Pagdahum nga Iya kining
pagabuhaton, tumana kini kon
iya nang ipadayag kanimo.

20. Nasag-ulo .no na ba ang Galatia
5: 16. 25: Salmo 119:9
I Tesalonica 5: 19·22? .....

PAGPAHALIPAY!

Natapus na nimo ang labaw sa katunga niining m,
nga kurso. Tubaga ang mga pangutana nga anaa
lain nga papel, ug ipadala aron gradohan ngadto

ICI
P. O. Box 1084 - Manila
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ANG IMONG PAGPAMATUOD

Buot kami ang maminaw gikan kanimo. Nagagiya
a ba ang Espiritu Santo kanimo? Sa unsa nga paagi?
gano nga dili nimo kami sulatan mahitungod niini nga
asinalian? Sulati kami karon. Salamat ug ang Dios
ragapanalangin kanimo.

PAHINUMDUM

Napalista na ba nimo ang imong mga higala niining
alay bayad nga kurso sa ICl sama sa "Ang mga
agkung Pangutana sa Kinabuhi" ug sa "Mga Hitabo sa
inabuhi ni Cristo"? Kon wala, palihog padad-i kami sa
mg mga ngalan ug mga pinuy-anan. Malipay usab kami
~a moabi-abit kanila niining kurso sa IC!.

Buot ba ikaw nga makatuon-usab ang imong mga
gala? Kon mao ipaila-ila kini nga kurso "Ang Imong
alinabangong Higala" ngadto kanila. Aghatag sila sa
igsugod dayon sa pagtuon sa "Ang Dagkung Mga
mgutana sa Kinabuhi" nga kurso karon dayon aron
.ab sila madawat niining "Ang Imong Matinabangong
igala" ug sa uban pang mga kurso.

Nakahukom na ba ikaw kon asa sa mga kurso sa
:1 ang imong isunod sa pagtoon? Among itanyag
mirno ang kurso "Ang Imong Bag-o nga Kinabuhi"
ao gayud kini ang kurso nga angayan nga isunod sil

.gtuon niadtong mga magtotoon nga nakatapus na sa
~ng Imong Matinabangong Higala." Imong madawat
g ban-o nga certifico sa matag kurso sa ICI nga imong
atapus.

Imo na ba nga na-rihistro ang imong balay aron
himong ICI Bible Club, wala pa? Nganong dili man
[10 kini buhaton karong semanaha? Alang sa dugang
l kasayuran mahitungod sa ICI Bible Club, palihog
ati ang

ICl
P. O. Box 1084 - Manila.
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• ANG ESPIRITU SANTO MAGTABANG
KANIMO SA PAG·AMPO

LEKSYON

t ADUNAY KAY HIGALA NGA MAO
ANG ESPIRITU SANTO

• ANG ESPIRITU SANTO MAGAHATAG
KANIMO UG KINABUHI

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

IntMMtlOMI cot .espondence Institu1lt
Philipp"... NatiOMl office

p" O. Box 1084
.. ii.

CEBUANO


