


MADAWAT BA NATO KINING
BAUTISMOHA KARON?

Ayaw pag-ingon nga "madawat ba nato
kini nga Bautismo karon? " Wala kitay mahimo
kon wala kini. Ang Cristianismo nga walay
Espiritu Santo mahisama sa usa ka balay sa
kinhason nga maanindot tan-awon, apan walay
kinabuhi ug patay. Ang Dios lamang nga mao
ang Espiritu Santo maoy makahatag sa siga nga
makahatag ug kinabuhi sama sa kalayo nga
makadilaab.

Kon daku gayud kaayo ang akong pagki-
nahanglan niining gahuma, dili kaha kini ihatag
sa Dios kon matagbo ko ang mga kinahang-
lanon alang niini? Puno ang Biblia sa mga saad
ug pagmaymay nga duolan nato ang Dios sa
hingpit nga pagsalig nga madawat kining maong
saad.

Nahisulat gayud nga ang atong Manlu-
luwas nagpalit niini nga gasa alang. kanato.
Bahin kini sa tibuok nga ebanghelyo kon
maayong balita. Mao kini ang ginapasabot.
Wala nay lain pang kahulogan niini diha sa
Bag-ong Pakigsaad.

Miingon si Jesus nga labi pang maayo
alang sa Iyang katawhan nga mapun-an sa
Espiritu Santo kay sa magpabilin siya uban
kanila. Ingon niini ang pagkahinungdanon ga-
yud sa bautismo sa Espiritu Santo ngadto sa
matag magtotoo. Gisaad kini ngadto sa tanang
magtotoo hangtud sa katapusan sa panahon.

Sultihan ko kamo sa tinuoray gayud nga
magahatag ra kita ug husay ngadto sa Dios,
Maningil ang Dios sa matag magtotoo sa iya
untang mahimo diha sa gingharian sa Dios_kon
iya pang nabatonan kining gasaha ug naggamit
niini. Kining maong gasa ania aron imong
magamit karon!



Ikalimanq Leksyon

ANG ESPIRITU SANTO MAGAHATAG
KANIMO UG GAHUM

\Niining' leksvona n;atun-an'mo kini
• Ang Gahum alang sa Daghang .

Katuyoan' . .
• Ang Saad nga Gahum " ..
• . Ang Saad Natuman sa Pentecostes
• Ang Normal nga Kasinatian human

sa Pagsunod kang Cristo
• Mga Ilhanan sa Gahum' sa Espiritu

ANG GAHUM ALANG SA DAGHANG
KATUYOAN

Kinahanqlan makat-onan mo
unsaon paqqarnit sa qahurn

Palandunga unsa ka
daghan ang kagamitan sa
elektrisidad: Gigamit kini
sa mga tawo sa pags uga sa
mga siyudad, sa pagpang-
luto, pagpaandar sa ilang
pabrika, ug sa nagkalain-
laing mga makinarya.
Tungod kay nakat-onaa
man sa mga tawo unsaon
paggamit sa elektrisidad ,
mahimo nila ang gitoohan
kanhi nga mga malisod
buhaton - bisan pa ang
pag-adto sa bulan.

Buot ang Espiritu Santo magapuno sa imong
kinabuhi uban sa gahum nga labaw pa sa elektrisidad -
nga mao ang gahum sa paghimo sa mga dili - mabuhat
gawas kon pinaagi niini nga gahum. Apan kinahanglan
makat-onan mo ang paggmit niini. Kon gamiton sa
hustong paagi, kini nga gahum magadala ug himaya
ngadto sa Dios ug panalangin nganha sa imong kina-
buhi. Bisan unsa rnagasangpot gayud kanunay sa
kalisdanan.
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Tulo ka mga sayop nga anqay likavan:

l Gigamit sa ubang hatauman ang gahum sa Es-

priitu ingon nga usa Ila du/aan.
Kini mao ang suliran sa simbahan sa Co-
rinto. Nalipay gayud sila sa pagpanultig
mga dila pinaagi sa gahum sa Espiritu nga
tungod niini nag-iyahay na lamang silag
himo niini diha sa ilang panagtigum. Diha
ang kaguliyang. Nagtoo ang mga tagagawas
nga sila nangabuang. Gipahimangnoan sila
ni Pablo nga ang tanang mga butang pagahi-
moon nga maligdong ug mahusay. Kina-
hanglan makat-onan nila ang paggamit sa
gahum sa Espiritu Santo sa paagi nga
mangaluwas ang katawhan, ug dili kay
magpalayo na hinoon gikan kang Cristo.

2 May mga tawo nga buot magadapit sa
pagtagad sa katawhan ngadto sa ilang I/D-
uga/ingon inay magahatag sa himaya ngadto
sa Dios.
Kon magahatag man ang Espiritu Santo
ngadto 'sa usa ka tawo sa pagtoo alang sa
pag-ayo sa mga masakiton, dili kini aron
makasinggit siya sa pag-ingon: "Tan-awa
kamong tanan kanako! Tan-awa ang mga
milagro! Aduna kay gahum! O kon ang
Dios magagamit sa usa ka tawo aron pagha-
tag ug profesiya, dili kini aron maka-ingon
siya: "Ang tanan kinahanglan maminaw
kanako! Ako usa ka propeta! Duol ngari
kanako kon buot kamong masayud unsay
inyong angay pagabuhaton." Kini nga pag-
pasigarbo magadala lamang ug mga suliran.

3 May mga tawong wa/a magagamit sa gahum
nga gihatag sa Espiritu kanila.
Mao kini ang kasagarang sayop sa kadaghan.

Ang ubang katawhan nakakita sa sayop nga
paggamit o sa pag-awat-awat sa gahum sa
Espiritu nga tungod niini nangahadlok na
hinoon sila sa paggamit sa gahum sa Espiri-
tu. Ang simbahan sa Tesalonica diha niini
nga suliran. Mitubag si Pablo kanila sa
pag-ila sa mga espiritu ug sa pagtan-aw kon
nagagikan ba kini sa Dios ug sa dili pagda-
wat sa mga sayop nga mga profesiya o sa
inawat-awat nga buhat sa Dios. Apan kina-
hanglan dili nila isalikaway ang matuod nga
pagpamuhat sa Dios.



I Tesalonica 5:19-22 Ayaw ninyo pagpalunga ang
Espiritu. Ayaw ninyo paqtarnava ang pagpang-
himog profesiya, hinonoa sulayi ninyo ang tanang
butang, sagupa ninyo ang maayo likayi ninyo ang
tanang dagway sa kadautan.

Ang pagkapuno sa Balaang Espiritu sama da nga
ang imong balay gipataoran ug elektrisidad. Wala kini
itaud aron ka rnakalingkod diha sa ngitngit u~
moingon; "Aduna na gayud akoy elektrisidad! " Pa-
sigaa ang suga! Gamita ang Gahum! Sa basahon sa
Mga Buhat makita mo ang mga paagi sa Dios alang sa
hustong ra~!'all1il sa gahum sa Espiritu Santo.

Mao kini ang paaqi nga irnonq subavcn

Ang gahum sa Espiritu Santo nakapahimo sa
kinabuhi sa unang mga Cristohanon nga malinis ul':
maayo taliwala sa usa ka katilingban nga naila sa
pagkapuno sa krimen ug kahugaw. Ang kalipay ug

kalinaw nga nagagikan sa

&.~)\~.~. ilang kasingkasing nakapa-himo kanila sa pag-awit
ug pagdayeg sa Dios sa
dihang gilatigo. ug giban-
lod sila ngadto sa bilang-
goan tungod kang Cristo.

Diha sa pagkapuno sa gugma sa Dios. sila nagpasaylo
ug naga-ampo alang sa mga nanagsakit kanila. Mao kini
ang gahum nga gi~amit sa husto nga paagi!

Diha kanila ang usa ka gamhanang mensahi ug
gihatag nila kini uban sa gamhanang pagtoo. Nasayud
sila sa ilang ginasulti nga si bisan kinsa nga wala kang
Cristo dili luwas, apan moluwas si Jesus kanila nga
mosalig Kaniya. Nagsulti sila uban sa kaalam, hustong
pangatarungan, ug kadasig nga labaw pa sa ilang
katakus. Mao kini ang gahum nga nakapatoo sa
nagpaminaw sa kamatuoran ug nagpaila kanila sa ilang
pagkamakasasala.

Diha kanila ang gamhanang pagtoo. Nasayud sila
nga ang Dios nag-uban kanila ug nagapamuhat pinaagi
kanila sumala sa iyang gisaad. Busa sa ngalan ni Jesus
gimandoan nila ang mga paralitiko _ug sila nakalakaw.
Mga pultahan sa bilanggoan nangaabli.

Ug dakung panon sa katawhan miduol ngadto sa Dios

Kini nga gahum sa unang mga Cristohanon
nagtabang kanila sa pagpanugilon ngadto sa uban,
sumala sagipamulong ni Jesus. Diha kanila ang kaisug
ug ang tinguha sapagsulti sa tanan-nilang mga silingan
mahitungod kang Jesus. Aduna silay buluhaton nga
kinahanglan nga tumanon. Ang kaisug, gugma, dakung
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panan-awon, ug hingpit nga pagtugyan sa ilang kauga-
lingon ngadto kang Cristo maoy naghatud kanila
ngadto sa mga kalungsoran ug kanasuran. Buot gayud
nilang ihatag ang maayong balita sa kaluwasan ngadto
sa matag-lalake, babaye ug bata sa ilang panahon.

Mao kini ang gigamitan sa gahum nga diha sa
unang iglesia. Mao kini ang gahum sa Espiritu Santo
nga nagapuno kanila ug nagapamuhat pinaagi kanila.
Ang ilang gipamuhat mao lamang ang kasagarang
pagabuhaton sa kinabuhi nga, nagaawas sa Espiritu.
Nagasulti ang Biblia sa ilang mga kasinatian tungod kay
mao kini ang paaging anay pagasubayon sa mga
Cristohanon karon.

BUHATA KINI

1. Nalipay ka ba nga naga basa sa
basahon sa Mga Buhat'? . . ....

2. Kapila hisguti ang ngalan sa
Espiritu Santo sa matag capi-
tulo sa Mga Buhat'?

1 .
2 .
3 .
4 .

5 .
6 .
7 .
R ..••••

9 .
10 .
11 .
12 .

ANG SAAD SA GAHUM

Nagsaad si Juan Bautista nga si Jesus ma-
gabautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Usa kini ka

saad nga iyang gihimo alang sa tanan nga n8nagpan~o
ug nagpaba~tismo Kaniya sa tubig.

Mateo 3:11. "Ako nagabautismo kaninyo pinaagi
sa tubig tungod sa paghinulsol, apan siya nga
nagaulahi kanako ang iyang igabautismo kaninyo
mao ang Espiritu Santo ug k.alayo."
Adunay dakung buluhaton si Jesus alang sa mga

Cristohanon gikan pa kaniadto ug hangtud karon.
Nasayud Siya nga dili gayud sila makahimo niini sa
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ilang kaugalingong kusog lamang. Busa gisultihan niya
ang iyang mga disipulo sa paghulat una hangtud
madawat na nila ang gahum sa Espiritu Santo ug unya
manugilon dayon sila mahitungod kang Cristo. Ang
sugo ug saad ni Jesus alang sa tanan Niyang mga
sumusunod.

Lucas 24:49. "Ug tan-awa igapadala ko kaninyo
ang saad sa akong Amahan. Apan pabilin una
kamo sa siyudad hangtud nga rnasul-ban na
kamog gahum gikan sa kahitas-an."

Buhat 1:4, 5, 8. "Pagpaabot sa gisaad sa
Amahan .... kay si Juan sa pagkatinuod nagpang·
bautismo sa tubig apan sa dili madugay ang
iqabautisrno kaninyo mao ang Espiritu Santo .... "
Apan kamo magadawat hinoon ug gahum sa diha
nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo. ug
kamo mao unya ang akong saksi sa Jerusalem ug
sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtud sa
kinatumyan sa yuta."

BUHATA KINI

3. Basaha ang. mga Buhat 1:1·14.
Sag-uloha ang mga bersikulo 4,
5, ug 8.

ANG SAAD NATUMAN SA PENTECOSTES

Unsa may gibuhat sa mga sumusunod ni Cristo
aron sa pagdawat sa saad sa Espiritu Santo? Sulod sa
10 ka adlaw ang 120 kanila naghulat, nag-ampo,
nagsalig, ug nagpaabot nga may mga butang nga
mahitabo. Ug 'kini atong ginatawag nga kasinatian sa
pentecostes o bautismo sa Espiritu Santo.

Buhat 1:14. Kini silang o..~~~('
tanan nanagpadayon sa ~r
paqhiusa sa paq-ampo. ~H ~t.J 'ft
Buhat 2:1-5, 7, 8, 11, 13. Ug sa pag-abut sa
adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigum sa
usa ka dapit ug sa kalit may miabut nga dahunog
gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nqa
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hangin, ug kini mipuno sa tibuok, balay diir
didto sila nanaqlinqkod ug dihay mipakita kanil!
nga mga dila nga daw kalayo, nga nagtinagsaay S!
pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila, u~
silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug rnisuqod
sila sa pagsulti' sa nagkalainlaing mga pinulogan,- \sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu,

Ug didto sa Jerusalem may nanagpuyo nga mg!
Judio, mga tawong masimbahon gikan sa tanan!
kanasuran. Ug sila nahingangha ug nahibulong
nga nanag-ingon, "Tan-awa ra dili ba mga Gali
leanhon man kini silang tanan nga nanag-panulti?
Ug naunsa ba nga ang tagsatagsa kanato nak
adungog man kanila nga nagsulti sa atong mata!
kaugalingong pinulongan mahitungod sa kahibu
longang mga buhat sa Dios. Apan dihay nanag
ingon agig bugalbugal, "Kana sila nangabasdak sc
tarn-is nga bino."

Sa wala pa kininj
hitaboa, si Pedro mao)
usa ka tawong rnahadlol
sa mga pagbiaybiay. Apar
usa ka daku nga kausabar
ang miabot kaniya humar
siya makadawat sa gahun
sa Espiritu Santo! Mi

tindog ug nagwali siya sa usa ka gamhanang mensahi
Gipasabot niya kanila nga ang ilang nasaksihan rnac
ang katumanan sa Saad sa Dios. Nagbubo ang Dios sc
Iyang Balaang Espiritu.

Buhat 2: 14·17, 41. Apan si Pedro nga nagtindoj
uban sa napulog. usa, mipatugbaw sa iyang tingol
ug kanila misulti siya nga nag-ingon, "Lahi sc
inyong pagdahum. kining mga tawhana dili mg.
hubog .... apan kini mao ang ginggon sa prof'et:
nga si Joel: Ug mahitabo sa kaulahiang mg:
adlaw, nagaingon ang Dios, nga pabobuan ko Si

a ko ng Espiritu ang tanang katawhan ul
magahimong mga profesiya ang inyong mga anal
nga lalake ug babaye."

Daghan ang nanagpanoo n sa iyang mensal
ug gibautismohan sila; ang tanan may mga tulo k
ka libo ka mga tawo nga nahidugang kanila.
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Gikan dinhi
ang libro sa Mga Bu-

hat maoy kasaysayan sa
'pagpamuhat sa Espiritu
Santo pinaagi sa mga
Cr is tohanon. Nagtabang
siya kanila sa pagpa-
nugilon ug sa pagpakaylap
sa maayong balita mahi-
tungod kang Cristo.

BUHATA KINI

4. Basaha ang Mga Buhat capitu'o

5. Sa Mga Buhat 2:2-4,22 pangitaa
ang tubag:

Unsa may nabatian sa katawhan?

Unsa may ilang nakita?

Unsa may nagpatong diha kani-
la? _ .

Unsa may nagpuno diha kanila?

Unsa may ilang gibuhat?

Dihay bay nakasabot kanila?

Mahitungod sa unsa man ang
ilang ginasulti?
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ANG NORMAL NGA KASINATIAN HUMAN
SA PAGDAWAT KANG CRISTO

Gidahum sa mga apostles nga ang tanang
magtotoo rnapun-an gayud sa Espiritu human sa ilang
pagdawat kang Jesus. Gipahayag kini ni Pedro.

Buhat 2:38,39. Ug si Pedro mitubag kanila,
"Paghinulsol kamo, ug pabautismo kamo ang
rnataq usa sa ngalan ni Jesu-Crlsto tungod sa
kapasavloanan sa inyong mga sala, ug madawat
ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Kay ang saac
alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan
nga atua sa halayo sa matag usa nga pagatawgon'
sa Ginoo nga Dios."

Kon dunay bag-o pa lang nga mga Cristohanon
nga wala pa makadawat sa bautismo sa Espiritu Santo,
aduna dayoy usa nga moadto aron sa pag-ampo alang
kanila nga sila unta makadawat usab niini.

Buhat 8:.4·17. Ug unya sa pagkadungog sa mga
apostoles didto sa Jerusalem nga ang Samaria
midawat sa pulong sa Dios, ilang gipaadtoan sila
ni Pedro ug ni Juan, nga sa ilang paghiabut,
nanag-ampo alang kanila nga unta makadawat sila
sa Espiritu Santo; kay wala pa man kanilay
hin~'<unsaran niini. Ug sila qipandunqan nilag mga
kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo.

Human makadawat si Saulo kang Jesu-Cristo ,
nagpadala ang Ginoo kang Ananias aron pag-ampo
kaniya.

Buhat 9:17. "Ang Ginoong Jesus nagpaanhi
kanako aron ikaw mahiulian sa imong iqtatan-aw
uy mapuno ka sa Espiritu Santo."

Si Cornelio ug ang iyang panimalay nakadungog
sa maayong balita mahitungod kang Cristo mitoo ug
nangaluwas sila sa dihang ilang gidawat ang
kamatuoran. Sa wala pa makahuman ug wali si Pedro,
napun-an sila sa Espiritu Santo. Ang kasinatian sa mga
Cristohanun karon, wala gani sila masayud nga buot
diay ang 'Dios magabautismo kanila pinaagi sa Espiritu
Santo. Nangutana si Pablo kanila:

Buhat 19:2,6. "Nakadawat ba kamo sa Espiritu
Santo sa diha, nga mitoo na kamo?" Mitubag
sila kaniya, "Wala, wala man gani kami maka-
dungog nga aduna diay Espiritu Santo." Ug sa
napandongan na sila ni Pablo sa iyang mga
kamot, ang Espiritu Santo mikunsad kanila.
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Pinaagi sa pagsusi sa mga nanghitabo sa karaang
iglesia, atong makita nga buot ang Dios magapuno sa
tanan niyang mga anak sa Espiritu Santo ug gahum .
.Kinsa may nakadawat ka-
niadto? Ang mga kabus
ug adunahan, mga kalala-

-kin-an mga kababayen-an,
ug mga kabataan . Ang
walay kinaadman ug ang
mga makinaadmanon. Ang
mga relihiyosa nga mga pangulo ug ang mga katawhan

'nga bag-o pa lang naluwas gikan sa dagkung sala. Mga
katawhan sa nagkalainlaing nasud. Miingon si Pedro sa
balay ni Cornelio, nga usa ka sundalong Romanhon:

Buhat 10: 34·37, "Sa pagkatinuod naila ko nga
ang Dios wala diay ing pinalabi sa mga tawo."
"Sila nanagpakadawat sa Espiritu Santo Sal'T'8

kanato,"

BUHATA KINI

6. Kinsa kining miingon: "Ang
Dios wala diay ing pinalabi sa
mga tawo? ,., .. ,., ... ,

7. Sa panahon sa bag-ong pakig-
saad ang bautismo sa Espiritu
Santo alang ba lamang sa mga
apostoles o sa tanan gayung
mga Cristohanon? . . , .

8. Unsa may gibuhat 'sa mga
Apostoles alang sa mga bag-ong
nangaluwas sa Samaria nga wala
pa makadawat. sa Espiritu
Santo? . . . . ..•..

ANG MGA ILAHANAN SA GAHUM
SA ESPIRITU

Pagpanultig mga dila

Sa pag-abut sa Espiritu sa adlaw sa Pentecostes,
naghatag siya ug nakalainlaing mga. ilhanan sa Iyang
gahum. Nakabati ang~atawhan sa usa ka dakung
dahunog sama sa makusog nga hangin. Nakakita sila u~
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mga dila nga daw kalayo. Ug nanagsulti sila sa mga
pinulongan nga wala pa sukad nila hikat-oni. Makita

mo sa Mga Buhat nga usa niining mga ilhanan nga mao
ang pagpanultig mga dila nagkahitabo pag-usab sa
dihang ang uban pang mga Cristohanon nanagdawat sa
Espiritu Santo. Mao kini ang hinungdan ngano n nasay-
ran ni Pedro nga si Cornelio ug ang iyang panimaly
nakadawat na sa bautismo sa Espiritu Santo. Kining
maong ilhanan nahitabo usab didto sa Efeso. ltandi ang
mga kasinatian:

Mga Buhat 2:4. Ug silanQ tanan napuno sa
Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa
nagkalainlaing mga pinulogan, sumala sa ipalitok
kanila sa Espiritu.

Mga Buhat 10:44·47. Samtang si Pedro nagsulti
pa niini ang Espiritu Santo mikunsad diha sa
tanan nga' nakadungog sa pulong. Ug ang mga
magtotoong mga sirkunsisyon nga nangutana
kang Pedro nahi nganha nga ang gasa ngaEspiritu
Santo gibubo man usab diay diha sa mga Gentil,
Kay sila nakabati man sa mga Gentil nga nanag-
litok sa laing mga pinulongan ug nanaglitok sa
laing mga pinulongan ug nanag-ambahan sa Dios.
Unya si Pedro miingon, "Nanagpakadawat sila sa
Espiritu Santo sama kanato."
Mga Buhat 19:6. Ug sa napandonqan na sila ni
Pablo sa iyang mga kamot, sila nanagpanulti sa
laing mga pinulongan ug nanaghimog mga pr ofesi-
ya.

Ang pagpanultig laing sinultihan pinaagi sa gahum
sa Espiritu Santo mao ang langitnong ilhanan nga gipili sa
Dios aron pagpadayeg nga ang Espiritu Santo nagapuno
pa usa ka tawo. Si Jesus ug si Pablo nanag-isip sa
panultig mga dila ingon nga usa ka ilhanan o .pama-

12



Marcos 16:17. "Kining mga ilhanan maganunot sa
magatuo ... magasulti silag mga bag-ong sinulti-
han.

I Corinto 14:22, Ang pagsultig mga dila ilhanan
diay alang sa dili magtotoo.

Gigamit gihapon kini nga ilhanan sa Espiritu
Santo sa iyang pagpuno sa katawhan karong panahona.
Mabasa mo ang daghan kaayo niini diha samga basahon
nga nag-ulohan, lVith Signs Follouiing, ni Stanley H.
Frodsham; They Speah With Other Tongues, ni John
Sherrill; Catholics Pentecosials ni Kevin ang Dorothy
Ranaghan: ug daghan pang ubang mga libro. Sa libra ni
C. M. Ward nga nag-ulohan, The Silent Speak, nagsulti
siya mahitungod sa mga bungol nga wala pa gayud
makasulti sukad. Kini sila nakasulti sa tul-id gayud sa
dihang nabautismohan sila sa Espiritu?

Sa kasagaran kining maong pinulongan dili ma-
sabtan ni bisan kinsa nga anaa sa duol. Hinoon sa
daghang panahon ang Espiritu nagsulti pinaag.i sa usa
ka tawo sa pinulongan
nga dili masabtan sa naga-
sulti apan masabtan sa usa
sa m ga nanagpaminaw
sama sa adlaw sa Pente-
costes.

_aing mga ilhanan sa gahum

Nabasa mo na ang mahitungod sa ubang mga
ilhanan sa gahum nga magasunod kanato sa dihang
magpadayon kita sa pagkapuno sa Espiritu: Ang rnali-
nis nga kinabuhi, gugma sa Dios, kadasig ug ang hingpit
nga pagtugyan sa atong kaugalingon -ngadto kang
Cristo. Ang ilhanan sa gahum 'makita diha sa dakung
pagtoo, gamhanang pag-ampo, malamposong pagpa-
nugilon mahitungod kang Cristo ug ang dinihugan nga
pagwali. Ang sangputanan mao ang mga katawhan
nanagsunod kang Cristo mangaayo gikan sa sakit,
mabautismohan sa Espiritu ug pagdaghan sa ginsakopan
sa simbahan mga ilhanan usab sa gahum.
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Nagasulat si Dr. Alexandr-r Macl.aren writes:

Wala nay laing gahum alang sa pagpadaku sa
gingharian ni Cristo ug sa pagpakaylap sa ma-
ayong balita sa kaluwasan nga sa pagbaton
niining Espiritu sa Dios, Kon mapun-an na sa
Espiritu Santo, ang kahakog ug ang pagtapol nga
nagababag sa kadaghanan kanato, kini sila manga-
sunog ug mangahanaw. Ug aduna na kitay kaga-
wasan sa pag-alagad sa Dios. tungod kay ang mga
talikala nga nagagapos kanato nangasunog na man
diha sa iyang nagadilaab nga gahum.

"Malig-onan kamo sa gahum pinaagi sa iyang
Espiritu diha sa kinasuloran sa inyong pagka-
tawo" - usa ka gahum nga magapuno ug
magahupong sa tibuok kinaiya, kon tugotan mo
kini, ug maghimo kanimo nga malig-on sa pag-antos
sa pagpakigbisog, sa pag-alagad ug sa pagpa-
nugilon mahitungod sa Ginoo.

BUHATA KINI

9. Buot mo bang mabatonan ang
nabatohan sa unang iglesia? .. , mao.
Kon mao, ngano man? .

10. Kon napun-an ka na sa Espiritu
Santo, pagsulat mahitungod ni·
lni. . .

11. Nasag-ulo mo ba ang mga Buhat
1:4,5,8?

12. Tubaga ang mga pangutana nga anaa sa
lain nga papel ug ipadala aron
gradohan ngadto sa

ICI
P. O. Box 1084 .- Manila
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PAGTUON SA NANGAGING LEKSYON

Usa na lang gayud ka leksyon ug matapos mo na
kining kursoha, busa panahon na ang paghinumdom sa
imong mga natun-an. Tan-awa pag-usab ang miaging lima
ka mga leksyon. Ang pagbasa niini pag-usab makatabang
kanimo sa paghinumdom sa imong nakat-onan,

PAHIBALO

Ang nakatapos niini nga kurso, ..Ang Higala Mong
r1atinabangon" mahimo nga mohangyo nga' siya maila
!ga usa ka magbubuhat sa ICI sa iyang syudad o barrio
Jible Club Captain.

Pagpasi-ugda ug usa ka klase sa pagtoon sa Bibliya
pinaagi sa ICI dinhi sa ionmg dapit. Makadala ikaw ug
mga kalag ngadto kang Cristo pinaagi sa ,gahum sa Espi-
ritu Santo niini nga paagi. 'Pagsulat alang sa dugar.g nga
kasayoran mahitungod nIIning mahinamon nga pagpanu-
lat alang ni Cristo.

Imong ngalan

Pinuy-anan _

Adlaw sa Pagdawat _

Grado _--::..- _
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t 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 SULAT NIINI
NGA ADDRESS

Intemation cornspondence Inltitu18
Philippine Na1i0Ml office

P. O. Box 1084
Mlnill '


