


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
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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
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Philippine Na1i0Ml office

P. O. Box 1084
Manli.





NGANONG M IANH I ANG ESPIR ITU

Mianhi ang Espiritu Santo aron pagtabang
kanato sa paghunahuna sa Diosnong mga panh-
hunahuna. Ang kinaiya sa tawo mao ang pag-
hunahuna sa iyang kaugalingon lamang. Apan
ang langitnong plano mao ang pagtabang usab
sa uban. Kita nagahunahuna sa atong kaugalingon
lamang apan ang Dios nagahunahuna sa uban.
Busa kinahanglan nga duna gayuy katuyoan sa
pag-anhi sa Espiritu.

Unya, ang Espiritu Santo mianhi aron
.nagatabang kanato sa pag-ambit sa Diosnong
mga pagbati. Usa sa mga pagbati sa Dios mao
ang ang gugma. Wala sa tawo ang tinguha sa
pagtabang sa tawong makasasala, paghalad sa
iyang kusog ug panahon, 'paghilak ug' pag-ampo
alang sa mga nahulog sa kasal-anan. Ang Espiritu
sa Dios lamang ang makahatag ug gugma sa
3long mga kasingkasing,

. .
Mianhi ang Espiritu Santo aron kita

magaampo subay sa paagi nga buot sa Dios:
Siya mianhi aron magtabang kanato sa pag-
.arnpo nga pinasakid sa gahum sa Dios aron
atong madawat ang mga butang nga buot ni-
yang ihatag kanato. Kita wala mahibalo kon
unsay atong 'pangayoon sa Dios ug wala kitay
katakus sa pagdala sa atong kaugalingon
ngadto sa Dios. Ang Espiritu Santo mao ang,
mangunay sa pag-ampo ngadto sa Dios pinaagi
kanato. Kini nga buhat sa Espiritu gitawag ug
"glosolalia" nga sa ato pa pagpanultig mga

dila. Nagrnayrnay si Judas (dili si Iscariote)
kanato nga atong lig-onon ang atong kauga-
Iingon diha sa pagtoo, pinaagi sa "pag-ampo
diha sa Espiritu Santo," nga labaw sa atong

:pagpanabut, ug sa pagsulod ngadto sa labing
balaan nga dapit sa Dios pinaagi sa pag-ampo
uban sa Espiritu Santo alang sa uban.

Sa katapusan ang Espiritu Santo mianhi,
aron kita makabuhat sa buluhaton sa Dios.
Ang paagi sa Dios mao, kini: "Dili pinaagi sa
kusog ni pinaagi sa gahum, kondili pinaagi sa
akong Espiritu, miingon si Jehova sa nga
panon. "



Ika-duha nga Leksyon

ANG ESPIRITU SANTO MAGAHATAG
KANIMO UG KINABUHI

Nuninq leksyona matunan mo:

• Allq Kinabuhi uq anq Maayonq
Panqlawas
Ailq Kinabuhi uq anq Maayonq
Kdhill1tllnq sa Kalaq
Allq Kir.abuhi Ilqi.l may Katuyoan

•

•

ANG KINABUHI UG ANG MAAYONG
PANGLAWAS

Ang kinabuhi gikan sa Espiritu
sa Kinabuhi

Nadawat mo gikan sa Espiritu ang usa ka butang
nga daku pag bili kay sa salapi ug bulawan niining
kalibutana. Ang Espiritu Santo ginganlan usab nga
Espiritu sa Dios- ug Espiritu Sa kinabuhi. Uban sa Dios
Amahan ug ang Ginoong Jesus-Cristo, Siya may ba~iJl sa
paghimo niining kalibutan. ~.'n-:
Ang Espiritu sa kinabuhi w'" .....I"T'\ ...
mao ang naghatag ug • ':."D
kinabuhi dinhi ~a _'"1V"AJ
kalibutan. Ang gahum nga '$.. ~ ~
nagahatag ug kinabuhi ug ~ ~ '""" ~
nagpalihok sa kinaiyahan J l-.e ,

mao ang Higala mong #' .,0' •.j
Espiritu sa' kinabuhi. Ang paglihok pinaagi sa mga balaod
sa kinaiyahan maoy buhat sa Espiritu nga nagahatag
kanimo ug kinabuhi aron magkinabuhi ka niining
kalibutan.

Job 33:4. Ang Espiritu sa Dios nagbuhat kanako,
ug ang gininhawa sa makagagahum nagahatag
kanako ug kinabuhi.
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BUHATA KINI

1. Sag-uloha ang Job 33:4

2. Pagbatag ug duha ka laing ngalan sa
Espiritu Santo nga gihisgutan niining
bahina.

Maavonq panqlawas (jI kan Sil

Espiritu Sa Kinabuhi

Kinsa ba ang magahatag kanimo sa bag-ong kusog
kon ikaw magamaluya o usa ka malig-on nga lawas kon
ikaw masakit? Kinsa man ang magapanalipod kanimo
batok sa mga balatian? Kinsa man ang makahatag
kanimo ug kalinaw ug kagawasan gikan sa mga kabalaka
tungod sa adlaw-adlaw mong mga suliran? Kinsa man
ang makaputol sa gahum sa opyo ug sa mga ilimnong
makahubog? Kinsa ang makauli sa igdulongog sa bungol;
sa igtatan-aw sa buta, ug ang paglakaw pag-usab sa usa ka
paralitiko: Kinsa man ang makaayo sa Cancer, sanla,
sakit sa kasingkasing ug sa bisan unsag sakit sa
kalibutan? Kinsa man ang makabanhaw sa patay? Ang
imong Higala nga mao ang Espiritu sa Kinabuhi! Siya
nga nagabuhat sa atong mga lawas segurado nga makamao
usab magaayo niini gikan sa bisan unsang balatian.

Nagkalainlain ang paagi sa Espiritu Santo sa
pag-ayo sa atong lawas. Daghan ang nangaayo sa ilang
pagdawat kang Jesus ingon nga kaugalingong
Manluluwas. Ang uban sa dihang nabautismohan sila sa
tubig o sa Espiritu Santo. Daghan ang naayo diha-diha
dayon human sa pag-ampo, ang uban inanay. Ang uban
nangaayo samtang nagabasa sa Biblia; Ang uban samtang
nagakaon sa Balaang Panihapon, naglingkod sa simbahan
o naga-ampo, o nagpaingon sa ilang buhat. Sa dihang ang
mga anak sa Dios maga-ampo ug magasalig sa Dios ang
Espiritu sa kinabuhi magabubo sa Iyang kinabuhi ug
kusog nganha sa mga masakiton.

Ang Espiritu sa kinabuhi magahatag kanato ug
maayong pangluwas. Iiway niya ang iyang mga katawhan
gikan sa kasubo, kahadlok, ug sa tanang nagkalainlaing
sakit. Ug hatagan Niya ug kagawasan ang katawhan gikan
sa gahum sa demonyo karon sama sa ginabuhat ni Jesus
sa dinhi pa siya sa kalibutan.

Ang Espiritu Santo nagpamuhat pinaagi kang Jesus
aron sa pagdala ug kaayohan ug maayong panglawas sa
tanang nagkinahanglan niini.
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Buhat 10:38. Mahitungod kang Jesus nga
taga-Nazaret, giunsa sa Dios pagdihog kaniyag
Espiritu Santo ug gahum; giunsa niya
pagpangadtoadto sa paghimog mga kaayohan ug sa
.pagpang·ayo sa tanang gisakit sa yawa, kay ang
Dios uban man kaniya.

Human mikayab si Jesus sa langit, gipadala niya
ang Espiritu Santo ingon nga puli kaniya. Ang Espiritu
Santo magapuno sa mga magtotoo ug kanunay siyang
magahimo ug mga milagro ingon nga puli ni Jesus.

Mga Buhat 5:12,16. Ug pinaagi sa mga kamot sa
mga apostoles, daghan ang mga ilhanan ug
mga kahibulongan nga nangahimo sa atubangan sa
katawhan ... Ug gikan sa kalungsuran nga kasikbit
sa Jerusalem, ang mga tawo nanugok nga
nanagdala sa mga masakiton ug mga gisakit sa mga
mahugaw nga espiritu, ug silang tanan nangaayo.

Ang Espiritu Santo naghatag sa unang mga
Cristohanon sa "charisma." nga sa atu pa, di kasagarang
gahum nga kinahanglan nila aron sa pagpadayon sa
buluhaton nga gisugdan ni Jesus. Ang siyam ka mga gasa
gilista sa I Corinto 12. Ang tulo niini mao ang gasa sa
pagtoo, pagpangayo sa mga sakit ug paghimog mga
milagro.

I Corinto 12:9,10. Ngadto sa usa gihatag ang
pagtoo pinaagi sa mao ra nga Espiritu ug ngadto sa
usa gihatag ang mga hiyas sa pagpang-ayog mga
sakit, ngadto sa usa gihatag ang gahum sa
paghimog mga milagro.
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Daghan sa mga Cristohanon karon nasayud sa
gibuhat sa Espiritu Santo sa unang iglesia diha sa
basahon sa Mga Buhat. Mao kini ang sumbanansa Iyang
iglesia karon. Nangayo sila kang Jesus nga pun-on sila sa
Espiritu Santo ug iya kining gihimo. Nangayo sila sa
Espiritu Santo nga ang mga gasa sa Espiritu
magapamuhat unta pinaagi kanila ug Iya kining gibuhat.
Ang ~isangputan mao nga daghan ang nakadawat sa
kaayohan sa sakit pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo
ingon nga tubag sa pag-ampo.

Si Santiago nagahatag kanato ug paagi kon unsaon
pagdawat sa kaayohan sa lawas. Igo lang kita mangayo
ug tabang gikan sa 'mga kadagkuan sa iglesia pinaagi sa
ilang pag-ampo. Mahimo nga kini Pastor, Ebanghelista, o
mga diacono. Sa Biblia ang lana nagasimbolo sa Espiritu
Santo. Ang masakiton dihugan sa lana aron pagpaila nga
siya iya sa Dios ug nga siya nagsalig sa Espiritu sa Dios
ingon nga maoy magaayo kaniya. Ang lana dili makaayo
apan ang Espiritu makaayo.

Santiago 5:14,15. Aduna ba kaninyoy
nagamasakiton? Ipakuha niya ang mga anciano sa
iglesia, ug paampoa sila alang kaniya nga
magahaplas kaniya, ug lana tungod sa ngalan sa
Ginoo. Ug ang pag-ampo nga inubanag pagtoo
magaayo sa masakiton ug siya pagabangonon sa
Ginoo.

Ikaw usab ingon nga magtotoo sa Ginoong
Jesu-Oristo mahimong magamit-sa Espiritu Santo aron
pagpadala ug maayong panglawas ngadto sa uban.

Ipakita mo kanila diha sa
Biblia kon giunsa pag-ayo
ni Jesus ang mga
masakiton. Pahibaloa sila
nga Siya motubag sa mga
pag-ampo ug magaayo sa

mga masakiton karon pinaagi sa gahum sa Espiritu
Santo. Ang matag magtotoo ni Jesu-Cristo adunay
katungod sa pag-ampo alang sa mga masakiton ug sa
pagdahum ngakini mamaayo. Ngano man? Tungod kay
saad ni Jesus! Busa Toohi!

Marcos 16:17,18. "Ug kanila nga motoo maga-
nunot kining maong mga ilhanan: sa akong ngalan
ilang pagulaon ang mga yawa; magasulti sila ug mga
bag-ong sinultihan; makakupot silag bisan unsa
nga makahilo, dili sila mangadaut ang mga ma-
sakiton pagapandungan nila sa ilang mga kamot,
ug mangaayo sila."
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BUHATA KINI

Isulat ang nagkulang nga mga pulong.

3. Miingon si Jesus nga iyang saad diha sa
Marcos 16: 17 ,18.

Pagapandongan nila sa ilang mga .
ang mga masakiton ug sila .

4. Nagapamuhat pa ba ang Espiritu Santo
ug milagro sa pag-ayo sa mga sakit
karon?

Ang Paqkabanhaw gi kan sa
Espiritu sa Kinabuhi

Ang Espiritu Santo nagabanhaw kang Jesus gikan
sa mga patay ug nag-usab sa Iyang lawas. Ug kini iyang
pagabuhaton diha kanimo! Nagapuyo ang Espiritu
Santo sa mga anak sa Dios karon aron sa paghatag
kanato sa labaw ka madagayaong kinabuhi sumala sa
gisaad ni Jesus. Ug sa umaabot nga adlaw pagabanhawon
niya ang tanan nga nagasalig kang Jesus. Iyang ilisan ang
atong mga lawas sa pagkaagi nga kini molopad sa
kahanginan aron sa pagsugat kang Jesus. Sa atong
bag-ong mga lawas dili na. kita makahibalo kon unsay
kaluya, kasaklt',balatian ug kamatayon!

~

_\'J"'_- -- -

~
Roma 8:10,11. Apan kon anaa si Cristo sa

sulod ninyo bisan, patay kamog mga lawas tungod
sa sala ang inyong mga Espiritu buhi tungod sa
pagkamatarung. Kon nagapuyo sa sulod ninyo ang
Espiritu sa nabanhaw nga si Jesus gikan sa mga
patay, siya nga nagbanhaw kang Cristo gikan sa
mga patay magahatag usab ug kinabuhi nganha sa
inyong may kamatayong mga lawas pinaagi sa
iyang Espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo.

7



I BUHATA KINI·

5. Basaha ang makalima ang Roma
8:10,11.

6. pasalamati ang Dios tungod sa paglaum
sa pagkabanhaw.

ANG KINABUHI UG ANG IMONG
ESPIRITUHANONG KAHIMTANG

Ang Espirituhanong kinabuhi

Nagkinahanglan ka ug matang sa kinabuhi nga
labaw pa kay sa kinabuhi sa Imong lawas. Gikinahanglan
mo ang walay katapusang kinabuhi busa siya mopuyo
kanimo aron magahatag kanimo ug kinabuhI. Ug ang
Espiritu Santo nagadala nIIni nga kinabuhi diha kanimo.
Gitawag kini ni Jesus nga p gpakatawo pag-usab. Wala
gayuy mahimong anak sa Dios nga makaadto sa langit
kon wala kining maong. mii gro sa espirituhanong
pagpakatawo. Miingon si Jesus.

Juan 3:6,7: "Ang gianak sa ·unod man, ug ang
gianak sa Espiritu espiritu man .., kinahanglan nga
glaanak kamo' pa -u abo Anla ang ginabuhat sa
Espiritu Santo kanimo sa Imong pagdawat kang
Jesus.

I. Nagaglya ng Espiritu Santo kanimo
ngadto kang Cristo. Naga-andam ang Espiritu
Santo k nimo pinaagi sa pagpaila kanimo
nga Ikaw usa ka makasasala nga hinukman sa
h .........~ walay katapusang

, /" ~ pakigbulag gikan sa Dios .
-: ~ Gipasabot ka sa Espiritu

~

.. ~Imong kaugalingon.
~I ~Gltabangan ka niya sa~ "% pagsabot nga SI Jesus
~//'" nagpakamatay alang
Kanimo. G1tagaan ka niyag tinguha sa
pagbiya sa sala ug sa pagdawat sa
kapasayloan an nga gihatag ni Jesus kanimo.
Gihimo niyang duol ug suod si Cristo diha
kanimo ug magatabang siya kanimo sa
pagdawat kang Cristo ingon nga imong
kaugalingong Manluluwas.
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2.Nagabungkag ang Espiritu Santo sa gahum
sa sala nga anaa kanimo. Nagahatag Siya ug
bag-ong kinaiya ug naghimo kanimo nga
anak sa Dios.

Roma 8:2. Kay ang kasugoan sa makabuhi nga
Espiritu pinaagi kang Cristo Jesus nagpahigawas
kanako gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon.

Roma 8:14. Kay ang tanang Itinamandoan sa
Espiritu Sa Dios mga anak sa Dios.

3.Mianhi ang Espiritu Santo aron magapuyo
sulod kanimo, aron magatabang ug magagiya
kanimo, ug magapahibalo nga ikaw anak na
karon sa Dios.

Corinto 6:19. Wala ba kamo masayud nga ang
inyong lawas templo sa Espiritu Santo
nganagapuyo sa sulod ninyo ug nga kini inyong
nabatonan gikan sa Dios?

Galacia 4:6. Ug tungod kay kamo mga anak man,
ang Dios mipadala sa Espiritu sa iyang Anak
nganhi sa atong mga kasingkasing.

Roma 8:15,16. Kay wala kamo makadawat sa
Espiritu sa pagkaulipon aron mangahadlok na usab
kamo, hlnona maoy nadawat ninyo ang Espiritu sa
pagkainanak. Sa dihang nanagtuaw kita sa
pagpangamuyo nga nagaingon, "Abba Amahan! ..
Ang Espiritu gayud mao ang magapangahimatuod
uban sa atong espiritu nga kita mga anak saDios.

BUHATA KINI

71. Imo na bang nasinati ang pagkatawo
pag-usab? .

8. Kon gibati mo nga daw adunay kulang
sa Imong kasinatian, basaha pag-usab
kining tutulo ka mga lakang ug
pag-ampo mahitungod. niini. Pangayoa
sa Espiritu Santo nga magapamuhat
siya diha kanimo.
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Anq Kahirnsoq sa Espirituhanonq
Kinabuhi

Ginapakaon mo ang imong lawas, gibistihan, ug
gibantayan pag-ayo kutob sa imong mahimo. Ngano
man? Tungod kay buot matagbaw kini, rnahayahay ,
malig-on ug malig-on pa gayud. Kinahanglan atimanon
mo usab ang imong espiritu kon buot kang matagbaw,
magmalipayon. malig-on ug mamaayo kinig kahimtang.

Ang pag-ampo usa sa mga gikinahanglan sa imong
espiritu ingon nga ang hangin nga imong giginhawa alang
sa imong lawas. Sa sunod nga leksyon matun-an nimo kon
unsaon sa Espiritu Santo sa pagtabang kanimo sa
pag-ampo.

Ang Pulong sa Dios maoy
kalan-on alang sa imong kalag.
Mianhi ang Espiritu Santo aron sa
pagtabang kanimo sa pagsabut sa
Biblia. Siya ang Tinubdan sa Biblia,
busa iyang nasabtan ang tanang

nahisualt niini. Sa dugay nang mga panahon ang Espiritu
Santo naggamit sa mga tawo sa Dios aron sa pagsulat
saBiblia. Ilang gisulat ang mga butang nga angay mong
mahibaloan.

2 Pedro 1:21. Tungod kay wala may profesiya nga
miabut pinaagi sa kabubut-on sa tawo, hinonoa
minandoan sa Espiritu Santo nanagpanulti ang mga
balaang tawo sa Dios.

Misaad si Jesus ngadto sa iyang nga tinun-an nga
ang Espiritu Santo moabut aron magatudlo kanila.
Human sila mabatuismohan sa Espiritu sa adlaw sa
Pentecostes, nasabtan nila ang mga Pulong sa Dios sa
klaro gayud. Daghan sa mga nakadawat karon sa
bautismo saEspiritu Santo adunay samang kasinatian.

Juan 14: 26. "Ang Espiritu Santo ... mao ang
magatudlo kaninyo sa tanang butang ug
magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong
gikasulti kaninyo."

Nehemias 9:20. Ikaw usab naghatag sa imong
maayong Espiritu aron sa pagtudlo kanila.

Sa libro nga Catholic Pent ecostals nga sinulat ni
Kevin ug Dorothy Ranaghan mabasa mo ang daghan nga
mga pagpamatuod sama niining mosunod:

"Sa kalit ang nakaplagan ko ang akong
kaugalingon nga nadani sa Balaang Espiritu

10



Akong nasabtan pag-ayo ang mga gisultihan dinhi
ang pag-ampo nahimo nga usa ka matuod nga
kalipay."

"Miadto ako sa pagbalik sa akong dormitoryo ug
didto ako hangtud sa alas tres sa buntag, nga
naga basa sa basahon sa mga Salmo ug Mga Buhat.
Dili mahimong biyaan ko ang Biblia. Gusto kong
rnobasa sa dugang pa gayud."

"Sukad niini nga kasinatian ang Espiritu Santo
nagatudlo kanako sa dugang pa gayud mahitungod
sa kasulatan labaw kay sa akong pagtuon sa tibuok
kong kinabuhi. Sa akong pagbasa sa Biblia karon,
ang mga pulong niini buhi tungod kay si Cristo
buhi man alang kanako."

BUHATA KINI

9. Sag-uloha ang Juan 14:26.

10. Hunahunaa ang imong kaugalingong
pagtagad mahitungod sa pagbasa sa
Biblia. Nalipay ka ba niini?
Boot mo bang masabtan sa klaro gayud?

11. Pasalamati ang Dios tungod sa Biblia
ug sa imong katungod sa pag-ampo. Sa
dili ka pa mobasa sa Biblia matag
adlaw pangayoa saEspiritu Santo nga
makigsulti siya kanimo pinaagi sa
Biblia.

Espirituhanong Pagtubo

Kapila ka na makadungog sa mga tawo nga
maga-ingon: "Tan-awa ang bata! Nagkaliwat ang iyang
hitsura sa iyang Amahan matag adlaw! " Sa, pagdaku
niya, siya usab mag kasama
ug nawong sa iyang mga
anak. Unsa man ikaw?
Nagakasama ba ang imung
kinaiya sa imong
langitnong Amahan matag
adlaw? Samtang tugotan mo ang Espiritu Santo sa
paggiya kanimo matag adlaw, motubo ka sa imong
espirituhanong bahin. Ang uban makakita diha sa imong
kinaiya nga nag kasama sa imong langitnong Amahan.
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espirituhanong bahin. Ang uban makakita diha sa imong
kinaiya nga nagkasama sa imong kmgitnong Amaha
Kini nga mga kinaiya gitawag nga mga bunga sa Espiritu.

Galatia 5:22,23. Apan ang bunga sa Espiritu mao
ang gugma, kalipay, kalinaw, pailub,
pagkamapuangoron, pagkamaayo,
pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa
kauglingon.

Sa dihang masuso pa ikaw
wala pa kay nahimo. Apan
sa nagakadaku ka, nahimo
kang lig-on. Aduna ka nay
bag-ong kasinatian ug
nakat-on ka sa pagbuhat sa
mga butang nga wala mo
pa hikat-oni sukad. Ang
Dios magag iya sa iyang
mga anak ngadto sa
daghang bag-ong
espirituhanong kasinatian
usab: diha sa mga
panalangin, mga pagsulay
ug sa mga pag-alagad
kaniya. Kining mga
kasi na tia n magatabang
kanimo sa pagtubo diha sa
espirituhanong mga
butang.

Ang bautismo sa Espiritu Santo usa ka
espirituhanong kasinatian nga buot sa Dios nga
mabatonan sa tanan niyang mga anak. Kini gitawag usab
nga "pagkapuno sa Espiritu." Hinumdomi nga ang
Espiritu Santo may kinaiya sama sa Dios nga Amahan,
ug sa Ginoong Jesu-Cristo. Ang Espiritu Santo buot
maghupong kanimo sa kinaiya sa Dios. Ang kinaiya sa
Dios gugma, ug pagkabalaan. Busa kon puno ka sa
Espiritu Santo puno usab ikaw sa gugma ug pagkabalaan.

Hunahunaa kining usa ka espongha. Kon imo
kining ibutang sa baldi nga may tubig, makita mong

mosuyop kini ug tubig kutob sa iyang
mahimo. Kuhaa kini gikan sa baldi ug
makita mong motulo ang tubig. Ibulad
kini sa init. Human ug bulad kumota
kini. Unsa ang mahitabo? Ang tanang

~

... ~ r tubig nangahurot na. Ikaw sama sa
l espongha. Buot si Jesus maga bautismo

••. kanimo sa Espiritu Santo, magatuslob
kanimo ngadto sa Espiritu sa kinabuhi hangtud masuyop
mo ang tanang kinaiya sa Dios diha sa tanang bahin sa
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imong pagkatawo. Kon puno ka na sa Espiritu, mahtmo
nga ang mga katawhan molibak kanimo, apan kining
tanang mga pagsulay sa kinabuhi dili makatarug sa
gugma sa Dios nga anaa kanimo.

Ang Episcopalian nga si John Sheri\l ang
magsusulat sa, They Speak With Other Tongues,
nagasulti sa iyang kasinatian sa bautismo sa Espiritu
Santo.

Sa bautismo sa Espiritu, diha ang lahi nga pagbati.
Daw nakaligo ako, ug gilibutan, ug gihugasan sa
gugma ... Kita magahatag ug dakung pagtagad sa
gahum sa Espiritu Santo. Ug ako nagatoo nga ang
kinaiya sa maong gahum mao img gugma ........

Ako nagatoo nga ang secreto sa pagkabalaan mao
ang gugma ....

BUHATA KINI

12. Sag-uloha ang Galacia 5:22, 23.

13. Asa niining mga bunga sa Espiritu ang
b uot mong modagaya sa imong
kinabuh?

Pag-ampo nga ang Espiritu Santo
magapamunga diha sa imong kinabuhi.

14. Pagngalan ug duha ka kinaiya sa Dios
nga anaa makita sa mga katawhan diha
sa iyang mga anak .

KINABUHI NGA MAY KATUYOAN

Wala ka matawo aron lang pag-atiman sa imong
kaugalingon. May dakung katuyoan ang imong kinabuhi
kay sa pag-atiman lamang sa imong lawas. Ang imong
espirituhanong kinabuhi dili kay igo rang moatiman sa
imong espiritu. Gipakatawo ikaw nga adunay bahin sa
dakung plano sa Dios. Siya may pinasahi nga plano alang
kanimo ug buluhaton.nga imong pagabuhaton.
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Buot ang Espiritu Santo nga mohaum ka sa plano
sa Dios. Tugoti siya sa paggiya kanimo ug makaplagan
mo ang matuod nga kahulogan ug katuyoan sa kinabuhi.
Magahatag siya kanimo ug usa ka katuyoan sa
pagpakabuhi nga angay mong pakamaty.an. Ang Espiritu
magahimo kanimong saksi alang kang Cristo sa duruha
ka paagi: pinaagi sa imong nabag-o nga kinabuhi ug
pinaagi sa imong pinulongan. Gipahimutang niya ang
imong mga tiil sa dalan padulong sa langit ug magatabang
kanimo sa pagdapit usab sa ubang mga katawhan aron sa
pag-uban kanimo 'padulong sa langit.

Buhat 1:8. "Apan kamo magadawat hinoon ug
gahum sa diha nga kakunsaran na kamo sa Espiritu
Santo, ug kamo mao unya ang akong mga saksi."

Buot ka bang motabang pagsulti sa imong mga
higala mahitungod kang Jesus? Ipalista niining walay
bayad nga kurso. Ipadala ang mga ngalan ug addresss
niadtong buot motuon niini.

BUHATA KINI

15. Pasalamati ang Espiritu Santo sa-
nglit miabot man Siya ingon nga
Imong Higala ug Magtatabang.

16. Masubli mo ba gikan sa sinagulo
ang Job 33:4; Juan 14:26; Gala·
cia 5: 22,23?

PAHILIPAY!

Ikaw karon anaa na sa ikatulong bahin sa
dalan paingon sa pagtapos niining maong
kursoha. Tubaga ang gibulag nga pasulit ug
ipadala alang sa pagrado sa

ICI
P. O. BOK 1084, Manila
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ALANG SA IMONG KASAYU RAN
Tapos mo makompleto ang nabilin pang tulo ka mga
leksyon ang ICI rnagadulot kanimo sa sunod nga kurso
nga gitawag ug "Ang Imong Bag-ong Kinabuhi." Nakasi-
guro kami nga sa imong pagtuon niining bag-ong kurso
makaplagan nimo kini nga makalilingaw. Usa ka bag-ong
kaugalingon - pagtudlo. nga, paagi ang gigamit dinhi
niining maong Iibro. Madali ra ikaw nga rnakakat-on,
madumduman nimo kini, bisan kon taas nang panahon
ang molabay, ug sa maay-ayo mogamit nimo ang imong
makat-onan. Pagsulat lang pagdali alang sa dugang pang
mga kasayuran.

Sa pagkakaron, ang ICI magatanyag samga estudyante
niini dinhi sa Pilipinas sa napulo ka dagkung mga kurso.
Mahimong rnatun-an nimo kining tanan diha sa inyong
balay pinaagi sa koreo. Kon matapus na nimo kining usa
niining mga dagkung kurso sa topiko nga "Ang Imong
Bag-ong Kinabuhi," makahimo ikaw sa pagpangayo
kanamo sa uban pa nga sama niining mga mosunod:

* Ang Imong Balaang Kasulatan
* Juan - Giya sa Pagtoon
* Kami Mitoo
* Ang Iglesia
* Kaminyoon ug Panimalay

Ang tanang ICI nga kurso sa Bibliya magadasig ug
magalig-on sa espirituhanong kinabuhi. Hinumdumi la-
mang nga gikinahanglan nimong ipa-ambit kining kina-
buhi ug panalangin ngadto sa uban. Nganong dili ka man
magsugod karon sa pagpangayo sa Dios nga ikaw
himoong espirituhanong sumasanay? Ipakig-amit sa
imong silingan ang imong nakat-onan pinaagi sa sinugda-
nan nga mga kurso sa IC!.

Pangimbitar sa imong mga higala sa tulunghaan o sa
opisina sa pagtuon uban kanimo sa inyong balayo sa usa
ka maayo nga dapit. Mahimong motawag nimo kini nga.
ICI Bible Club - interesa'do ka ba?

Pagsulat alang sa dugang kasayuran kon unsaon nga ikaw
makasugod ug sa pagbaton sa labing malipayong pag-

lansad sa imong kinabuhi sa buluhaton alang sa kang
Cristo, bisan samtang nagapadayon ikaw sa pagtuon sa
dugang pang mga kurso.

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTlTUTE

P. o. BOX 1084 - MANILA
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BAG-ONG KALIPAY DIHA SA PAG-AMPO

Kini maoy mga pagpamatuod sa mga estudyante
nga Catolico nga bag-o lang nakadawat sa -bautismo sa
Espiritu .Santo.

"Diha ang bag-ong paagi sa pag-ampo, usa ka
kausaban nga nagahatud kanamo ngadto sa labaw
pa ka lalum nga pagkinabuhi diha sa pagtoo, ...

, Dihay daghan kanamo .nga dasig sa paghimo ug
hataas nga panahon sa pag-ampo diin nagalabi niini
ang pagdayeg sa Dios."

"Ang pag-ampo nahimong usa ka matuod nga
kalipay. Ang pagbati sa presencia ug gugma sa Dios
kusog kaayo nga tungod niini naglingkod ako
sulod sa simbahan sulod sa tunga sa oras nga
nagkatawa sa kalipay tungod sa gugma sa Dios."

"Ang mga- panahon nga akong gigugol diha sa
ag-ampo maoy labing malipayong mga ·panahon.

Nailhan ko. ang kalipay sa pag-ampo ..... Ang
pagdayeg sa Dios maoy usa ka butang nga wala ko
pa mahimo sukad. Kanunay man akong mag-ampo
kon duna akoy gikinahanglan o agig pagpasalamat
o tungod kay nahibaloan ko nga usa kini ka
maayong buhaton sa usa ka matuod nga
Cristohanon aron siya mahimong duol sa Dios ug
labi pa ka 'maayo ang iyang pagkinabuhi ingon nga
Cristohanon. Apan karon usa na ka kalipay ang
pag-ampo ngadto sa Dios aron sa pagdayeg kaniya.
Nasinati ko ang pagkalabing duol sa Dios ug ang
Iyang dakung kalipay samtang nag-ampo ako."

"Kon ako ang pasultihon kon unsay sangputanan
,sa bautismo -saEspiritu Santo sa akong kinabuhi,
ako moingon nga kini naghimo sa pagkinabuhi nga
Cristohanon nga usa ka malipayon nga kasinatian.
Naghatag kini kanakog gamay ngapagtilaw sa
kinabuhing dayon diha sa pag-ila kang Cristo ug sa
Amahan. Dili na ako mahadlok nga motawag sa
Espiritu Santo alang sa - paggiya,. paglipay, ug
gahum sa pagkinabuhi ingon nga Cristohanon."



Ika-ta tlonq le ksvon

MOTABANG ANG ESPI RITU SANTO Kl\NIMO
SA PAG-AMPO

Matun-an mo niininq leksyona

• Anq Espiritu Santo Magatudlo
Kanimo sa Pag-ampo

• Ang Espiritu Santo Magatabang
Kanimo sa Paqsirnba sa Dios,

• Anq Espiritu Santo Maqatabanq
Kanimo sa Pagsugid sa Sala

• AnqEsoiritu Santo Magapadayag
Kanimo kon Unsay anqav rnonq
Pangayoon

• Ang Espiritu Santo Maqa-ampo
Pinaaqi "Kanimo

ANG ESPIRITU SANTO MAGATUDLO
KANIMO SA PAG-AMPO

Unsa kahinungdanon ang pag-ampo sa imong
ad lawadlaw nga pagkinabuhi? Usa ba kini ka
katungdanan o usa ba ka pagpakigsulti sa Dios nga imong
gikalipay? Mabati mo ba nga haduol ang Dios kanimo sa
dihang mag-ampo ka? Gitubag ba ang imong mga
pag-ampo? Buot ka bang mam uhat alang sa Dios pinaagi
sa pag-ampo ug makakita sa kahibulongang mga bunga
niini? Duna kay Higala nga maayong motudlo sa mga ta-
wo unsaon sa pag-ampo. Kini Siya mao ang Espiritu San-
too

Natun-an mo na kon unsaon sa Espiritu nga
mahimong duol ug suod ang Dios nganha kanimo. Sa
dihang ipakita niya kon unsa kadaku ang paghigugma sa
Dios kanimo, magkadaku usab ang gugma mo alang sa
Dios ug tungod niini buot kang maggahin ug dugang
panahon uban Kaniya diha sa pag-ampo. Nasayran mo
nga nagatagad diay ang Dios kanimo ug tungod niini
aduna kay kaisug sa pag-pangayo' sa Dios sa imong
gikinahanglan.
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Maghatag ang Espiritu Santo kanimo sa kaisug sa
pagpangayo ug sa kasegurohan nga ang Dios naminaw ug
magatubag kanimo. Magagamit Siya sa Pulong sa Dios
aron sa pagtudlo kanimo sa pag-ampo. AngBiblia
nagasulti kon unsay angay iampo, unsaon pag-ampo, ug
unsay paaboton gikan sa Ginoo. Himoon sa Espiritu nga
tin-aw ang mga saad sa Dios ug magatabang siya kanimo
sa pagsalig niini.

Ang pag-ampo mao ang pagpakigsulti sa Dios. Kini
mahimo nga pinaagi sa mga pulong nga litukon o diha ba

;.....PIOS:' lang sa imong hunah~na
# , .... nga nagadayeg sa DIOS./ ./4 '\, K i n a h a n g Ia n n g a

•
'.-:;::?' panagsultihanay kini

taliwala sa duruha:
maminaw ka sa Dios :..Ig

makigsulti usab kaniya. Ug sa pagpakigsulti nimo sa Dios
kinahanglan mo kining tulo ka mga butang. ~~ ~~

1. Simbaha ang Dios I 1:\
2. Isugid ang imong mga kalapasan ~ ~
3. Pangayoa ang imong gikinahanglan ~li~

Hunahunaa nga ang imong pag-ampo sama sa mga
ligid nga' nagatabang kanimo sa pagpadayon sa imong
Cristohanong pagkinabuhi ug pagpangalagad sa Dios.

Ang ligid dili makaabut ug halayo kon may usa ka bahin
niini nga nakulang, dili ba? Buot motabang ang Espiritu
Santo kanimo sa tanang bahin sa imong pag-ampo.

BUHATA KINI

1. Unsa ba ang pag-ampo? .

2. Pag ngalan ug tulo ka mga butang mga
nalakip sa pag-ampo.

Butangi ug X ang bisan asa niining tulo
ka mga bahin sa itaas nga usahay
i:nong makalimtan diha sa imong
mga pag-ampo
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MAGATABANG ANG ESPIRITU KANIMO SA
PAGSIMBA SA DIOS

Unsa may imong ginabuhat kon magsimba sa Dios
sa panahon sa imong pag-ampo? Diha sa pagsimba
gipadayag mo ang imong gugma alang sa Dios. Kon
walay gugma, walay matuod nga pagsimba, kondili usa
lang ka pagpakaaron-ingnon. Ang Espiritu Santo
magadala kanimo
ngadto sa presencia sa
Dios ug magahatag
kanimo sa paghigugma
Kaniya. Usahay ang
mga pulong sa usa ka
alawiton' magapadayag
sa gugma nga imong
gibati mao nga moawit
ikaw ngadto sa Dios.
Usahay daygon mo Siya
uban sa mga pulong ug

, usahay pinaagi sa hilum
nga pagpasalamat
tun god sa Iyang
pagkamaayo.

Efeso 2: 18. Kita adunay kaagian ngadto sa
Amahan pinaagi sa usa ra ka Espiritu.

Filipos 3:3. Kita nagasimba sa Dios diha sa
Espiritu ..... ug walay pagsalig sa unod.

Juan 4:24. "Ang Dios Espiritu, ug. ang mga
magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha
sa Espiritu ug sa kamatuoran."

Nagsulat ang bantogang magwawali nga si Charles
Finney:

Sa dihang misulod ako sa akong lawak ug gitakpan
ko ang pultahan, gibati ko nga daw gihimamat ko
si Jesu-Cristo nawong ug nawong ... Wala siyay
gisulti apan mitan-aw kanako sa paagi nga

L _ .-.
nakapadugmok kanako diha sa iyang tiilan.
Mihilak ako sa makusog gayud sama sa usa ka bata,
ug nagsugid ako sa akong kasal-anan sa
kinasingkasing gayud, uban sa nagkurog nga tingog
.. Ug samtang miliso ako aron unta sa paglingkod
nadawat ko ang gamhanang bautismo sa Espiritu
Santo.... Walay mga pulong nga makatukib sa
kahibulongang gugma nga iyang gipabati sa akong
kasingkasing. Mihilak ako uban sa kalipay ug
gugma.

5



Buot ka bang magasimba matag adlaw? Mahimo
mo kini pinaagi sa pagpakigkuyog sa Espiritu Santo
niining lima ka mga paagi:

Pagbasa ug usa ka Salmo matag adlaw. Ang
mga Salmo makatabang kanimo sa
pagpasalamat sa Dios

2 Tan-awa ang mga pag-ampo diha sa Biblia.
Sila mga sumbanan alang kanimo.

3 Sa imong pag-ampo, simbaha una ang Dios sa
dili ka pa mangayo sa imong gikinahanglan.
Hunahuna-a kon unsay gusto Niya ug dili
lang kay ang imo rang gusto.

Salmo 100:4. Sumulod kamo ngadto sa iyang mga
ganghaan uban ang pagpasalamat ug ngadto sa
iyang mga sawang uban ang pagdayeg. Ihatag ang
pasalamat ngadto kaniya, ug dayegon ninyo ang
iyang ngalan.

4 Pag-awit sa mga alawiton sa pagdayeg ug
pagpasalamat. Pag-awit ngadto sa Dios diha
sa panimalay o diha ba sa simbahan.
Hunahunaa ang mga pulong samtang ikaw
maga-awit. Mahimo nga mohatag ang
Espiritu Santo kanimo ug bag-ong alawiton
sa pagsimba sa Dios.

Efeso 5: 18-20. Magpapuno hinoon kamog
Espiritu ... rnanag-awit ug managtugtog nga
magadayeg sa Ginoo uban sa bug-os ninyong
kasingkasing, nga sa kanunay magpasalamat kamo
sa Dios Amahan.

5 Pangayoa ang tabang sa Espiritu Santo.
Daghan sa mga
nakadawat sa
Espiritu Santo
nanagsulti
mahitungod sa
bag-ong kalipay

ug kagawasan nga ilang makaplagan diha sa
pagsimba. Buot usab ang Espiritu Santo
magahatag kanimo sa samang paagi.
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BUHATA KINI
3. Unsa ba ang pagsimba? .

4. Pasalamati ang Dios tungod sa
iyang pagpadala sa Espiritu Santo
aron sa pagtabang kanimo sa
pagsimba kaniya. Pangayo ug
tabang sa Espiritu Santo sa imong
pagsimba sa Dios. Ug unya sulod
sa lima ka minutos, pagpasalamat,
pagdayeg ug simbaha ang Dios sa
walay pagpangayo ug bisan unsa
gikan Kaniya.

5. Basaha ang Salmo 145 sa
makusog gayud ngadto sa Dios.
Ug unya pagpili ug usa ka
alawiton sa pagdayeg ug awita
kini ngadto sa Dios.

6. Isulat ang mga butang nga ikaw
mapasalamaton. Ug pasalamati
dayon ang Dios tungod niining
tanan.

ANG ESPIRITU SANTO MAGTABANG
KANIMO SA PAGSUGID SA IMONG

MGA SALA
Nakasinati ka na, ba nga mora ikaw'g naglisod sa

imong pag-ampo ug makaingon ka nga kini wala
makaabot sa Dios? Motabang ang Espiritu Santo
kanimo sa pagbiya sa mga butang nga nagababag sa
imong mga pag-ampo. Hunahunaa ra god kon unsay
linihokhan sa usa ka bata nga nagasupak sa iyang

Amahan. Malipay kaha siya naa sa pagkakita ruya sa
iyang Amahan? Modagan kaha aron sa pagtagbo
kaniya o molikay ba kaha hinoon gikan sa iyang
Amahan? Bisan pag duna siyay gikinahanglan gikan sa
iyang Amahan, ang iyang kasaypanan maoy mahimong
babag. Kinahanglang isugid niya ang nabuhat niyang
kasaypanan ug mangayo ug pasaylo sa iyang Amahan,
ug mohunong na sa pagkamasinupilol1. Sa dihang iya
kining buhaton, maseguro niya pag-usab nga nahigugma
sa gihapon kaniya ang iyang Amahan ug makasalig siya
kaniya kon duna siyay pangayoon.
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Mao usab kini ang mahitabo taliwala kanato ug sa
Dios. Apan kasagaran dili kita daling makakita sa atong

mga kasaypanan. Busa ang
Espiritu Santo magatabang
kanato pinaagi sa pagpaila
kanato sa atong mga sayop.
Ipaila niya kanato kon unsa
ka ngil-ad ang sala ug
m ag at abang kanato sa
pagsugid sa atong mga sala
ngadto sa Dios. Kon kita
nakasala man sa uban.

sultihan kita niya sa pagpangayo ug pasaylo ug
magtabang siya kanato sa pagtul-id sa tanang sayop.
Kini usa ka bahin sa mga Cristohanong pagkapukaw
sukad pa sa sinugdanan.

Naghatag ug daghang mga sanglitanan si Jonathan
Goforth diha sa librong nag-ulohan, When the Spirit~
Fire Swept Korea. Sulod na sa pipila ka bulan nga ang
Presbyterian, ug Methodista nga mga misyonero
nanaghiusa matag adlaw aron sa pag-ampo alang SlI

Cristohanong pagkapukaw. Usa ka dakung pagkapukaw
miabut ug milungtad sa pipila ka tuig ug nagbunga sa mga
lig-on ug espirituhanong mga simbahan. Nagsugod kini 52

usa ka sangang tigumanan sa Ping Yang.

Samtang nagasimba sila sa ilang naandang paag
daghan ang nanagsugod sa paghilak ug nanagsugid
sa ilang mga sala. Miingon si Mr. Swallen nga

.sukadsukad wala pa gayud siya makahinagbo ug
sama niini nga makapahibulong uyamot. Busa
misulti siya nga awiton ang usa ka alawiton,
aron sa pagpahunong sa mga pagpanghilak ng2
mikaylap sa mga katawhan nga nanambong
Gisulayan niya kini sa makadaghan. Apar
napakyas siya. Diha sa dakung pagtahud iyanj
nailhan nga ang Espiritu Santo maoy nagdumals
sa maong panagtigum.

Tapus niini ang napuno ang iglesia sa Ping Yang
nagpaabot ug lainlain nga panalangin sulod sa usa ka se-
mana nilang pag-ampo, apan mora ug walay tubag sa
ilang pag-ampo. Sa katapusang gabii, ang 1,500 ka m(1

tawo nga nanambong nahingangha sa dihang ani
pangulo sa iglesia nga si Elder Kell, mitindog ul
miingon nga ang Dios dili makapanalangin kanih
tungod sa iyang sala. Dihay himalatyon nga iyan!
higala nga mihangyo kaniya sa pagbaligya sa iyan]
katigayonan. Apan sa pagbuhat niya niini iyan!
gitagoan ang dakung bahin sa salapi alang sa iyan!
kaugalingon. Sa dihang gikasugid na niya ang iyang sala
miingon siya "Ihatag ko palbalik ang kwarta ngadto SI

nahibiling balo ugma sa buntag."
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Sa kalit lang ilang naila nga ang mga babag
nangalumpag, ug nga ang Balaang Dios miabut
na. Ang pagbati sa pagpakasala mikaylap sa
nanambong. Ang maong panagtigum nagsugod ug
alas siete sa gabii sa Domingo ug nahuman sa
mga alas dos na sa sayong buntag sa Lunes, apan
sulod niadtong mga takna daghan ang
nanagtindog nga naghilak ug nanaghulat sa ilang
higayon sa pagsugid sa ilang mga sala.

Nakatabang gayud kaayo ang nangaging pipila ka
bulan nga gigugol diha sa mga pag-ampo, tungod
kay ang pag-abut sa Dios nga Espiritu Santo
nakahimo man ug labi pa ka dagkung butang
sulod sa tunga sa adlaw kay sa mahimo sa tanang
mga misyonero sulod sa tunga sa tuig. Sa wala
ray duha ka bulan kapin sa duha ka libo ang
nangakabig ngadto sa Ginoo.

'2. IIft'l n ~A~o, n ~o nq 17

1J'-..n)),tK"jG.JN rlt;
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dihang magasugid ang mga Cristohanon sa ilang mga
sala ug magatul-id sa ilang kasaypanan ngadto sa Dios
ug sa tawo, ang Dios magagamit kanila alang sa iyang
kahimayaan. Maga-abat ang pagkapukaw. Matubag ang
mga pag-ampo. Mga katawhan mangaluwas.

2 Mga Cronicas 7:14. Kong ang akong katawhan
nga gihinganlan sa akong ngalan magpainubsanon
sa ilang kaugalingon, ug mag-ampo, ug mangita sa
akong nawong, ug motalikod gikan sa ilang mga
dautan nga dalan, nan ako magapatalinghug gikan
sa langit, ug magapasaylo sa ilang sala, ug
magaayo sa ilang yuta.

Sa tungatunga sa tuig 1907 dihay mga 30.000 ka
mga tawong nangaluwas didto sa Ping Yang. Kini
nga pagkapukaw milungtad pa gihapon sa tuig
1910. kay sa Octobre niining tuiga dihay 4,000
nga gibautismohan sa usa lang ka semana.

Ang nahitabo sa Ping Yang nagakahitabu
pag· usab karon ug unya sa tibook kalibutan sa daghan
ug nagkalainlaing mga kasimbahanan sulod niining
atong siglo. Sa dihang ang mga Cristohanon magatugot
sa Espiritu Santo sa pagsusi sa ilang mga kalag,
pakit-on niya sila sa mga makababag sapagkapukaw.Sa
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J Juan l :8,9. Kon kita magaingon nga wala kitay
sala, kita ra ang nagapahisa - laag sa atong
kaugalingon, ug wala kanato ang kamatuoran.
Kon isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan
ug makatarunganon nga tungod niana mopasaylo
siya sa atong mga sala ug magahinlo kanato gikan
sa tanang pagkadili makatarunganon.

Salmo 139:23,24. Susiha ako, Oh Dios ug hibaloi
ang akong kasingkasing; SUlayi ako ug hinloi ang
akong mga hunahuna; ug tan-awa kong kanako
aduna bay dalan sa pagkadautan, ug mandoi ako
sa dalan nga walay katapusan.

~--- -
~
~ <;

Salmo 19:12,14. sa mga sayop niya, kinsa ba ang
makasabut? Kuhaan mo ako sa mga sala nga
natago. Itugot nga ang mga pulong sa akong
baba, ug ang pagpamalandong sa akong
kasingkasing mahimong kahimut-an sa imong mga
mata Oh Jehova, bato ko ug mamamawi ko.

BUHATA KINI

7 Sag-uloha ang 2Cronicas 7:14.

8. Kon adunay kay Biblia basaha
ang Salmo 51, nga
mainampoon.

9. Sag-uloha ang Salmo 139:23,
24. ug Salmo 19:12, 14. Isulti
kining mga bersikulo ngadto sa
Dios ug paghulat sa iyang
tubag. Hangyo ang Espiritu
Santo nga pagilhon ka niya sa
imong mga sayop. Samtang
magahimo siya niini, pangayo
ug pasaylo ug patabang kaniya
sa pagtul-id sa tanang
kasaypanan. Ug unya buhata
ang iyang ipahibalo kanimo.
Pasalamati ang Dios tungod sa
dugo ni Jesus nga naghugas sa
imong mga sala sa imong
pagsugid niini.
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Filipos 4:6. Ayaw kamo pagkabalaka mahitungod
sa bisan unsang butang hinonoa sa tanang butang
ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo
pinaagi sa pag-ampo ug sa pagpangamuyo uban sa
pagpasalamat.

Apan usahay dili mo mahibaloan ang imong
gikinahanglan. Tingali makapangayo ka sa sayop nga
butang. Busa ang Espiritu Santo ang rnatinabangon
mong Higala, andam kanunay sa pagbutang diha sa
imong hunahuna sa mga butang nga angay pangayoon
alang sa imong kaugalingon ug alang sa uban.

Gitinguha sa Dios ang pagpamuhat pinaagi
sa imong mga pag-ampo. Kon aduna ganiy
gikinahanglan, sultihan niya ang iyang mga anak sa
pag-ampo alang niini. Ug iya dayong buhaton ang mga
butang nga angay buhaton aron sa pagtubag sa maong
mga pag-ampo, Mao kini usa sa iyang paagi sa pagluwas sa
mga kalag, paghatag ug
eri s t o h a n o n g p a g.
kapukaw, pag-ayo sa mga
masakiton, pagsulbad sa
mga suliran ug paghatag sa
mga k i n a h a n g I a n.
Nagahatag ang Dios
kanimo sa kapangakohan
sa pag-ampo alang sa
imong pamilya, mga
higala sa imong simbahan,
nasud, ug sa kalibutan.
Ang imong pag-ampo may
kalabotan sa buluhaton sa
Dios sa tibuok kalibutan.

, ' ' I "1

: r:UOS~« -e,
I <
I I \ \

ANG ESPIRITU SANTO MAGAPAHIBALO
KANIMO KON UNSAY ANGAY MONG

PANGAYOON

Magadasig ang Espiritu Santo kanimo sa
pagpangayo ngadto sa langitnong Amahan sa imong
mga kinahanglan. Magapahinumdom siya kanimo sa
pag-ampo sa mga kinahanglan sa ubang mga tawo. Ug
magatabang siya kanimo sa pagtoo, nga ang Dios
magahatag gayud sa imong gipangayo.

Roma 8:15. Kay wala kamo makadawat sa
Espiritu sa pagkaulipon aron mangahadlok na
usab kamo, hinonoa maoy nadawat ninyo ang
Espiritu sa pagkainanak. Sa dihang managtuwaw
kita sa pagpangamuyo nga maga-ingon, "Abba!
Amahan! "

Mahimo nga ang
Espiritu Santo magapabati kanimcsa pag-ampo alang sa

11



usa ka tawo apan dili magpahibalo kanimo kon unsa
iyang gikinahanglan. Tingali kining tawhana himalatyo

I
na, o anaa sa dakung katalagman, o naga-tubang 51
makalilisang nga pagsulay, nagkinahanglan sa\diosnoni
gah um aron pagbuhat sa buluhaton sa Dios
makatabang kaniya ang imong mga pag-ampo.

Usa ka Cristohanon nga taga Port1and, Oregon
miingon ngadto sa iyang pastor nga si Joseph Bogue
"Aduna akoy kahibulongan nga kasinatian karom
adlawa. Nagsulti ang Dios kanako sa pag-ampo alan:
sa usa ka tawo nagangalan ug Alva Walker nga atua so

Africa. Miampo ake
hangtud nga nabati ke
ang kasegurohan nga ani
Dios nagtubag n:
kanako." Didto sa Afric:
niadtong tungura, dih:

DiOS diay usa ka misyonen
nga si Alva Walker ng:
himalatyon sa usa kI
sakit. Samtang ang wah
niya nailhi nga igsoor
diha sa Ginoo nagaampr
alang kaniya nakatulog s:
Alva Walker. Ug s:
pagmata pa niy:
nagpadulong na siy:
ngadto sa kaayohan
N a I u w a s ang iy a n I
kinabuhi tungod kaj
dunay usa ka taworu
mituman sa mando sl

Espiritu.

'. \ -,

Efeso 6: 18. Pag -arn po kamo sa tanang panahor
pinaagi sa Espiritu sa tanang pag-ampo uI
pagpangamuyo. Alang sa maong kalabutor
kinahanglan magtukaw kamo uban sa bug-os ng.
pagkamapadayonon pangamuyo kamo alang sl

tanang balaan.

BUHATA KINI

10. Sag-uloha ang Filipos 4:6 ug
Efeso 6:18.

11. Iampo ang uban nga nagatuon
usab niining Ang Higala mong
Matinabangon
Iampo usab ang imong mga
higala nga gipaapi1 mo sa kurso
sa korespondensya.

12



.l\NG ESPIRITU SANTO MAGAMPO
PINAAGI NIMO

Ang Espiritu Santo magaampo pinaagi nimo diha
imong kaugalingong pinulongan inubanan sa l-:ahUlll

ga labaw pa sa imong kasagarang paagi sa pag-ampo.
1ahimo nga pag-ampo kini alang sa gibati mo Il~a
inahanglan. O kaha alang sa kinahanglan nga ipabati
animo sa Espiritu sa dihang giyahan niya ang imong
unahuna ug pagbati. Ang maong pag-ampo mogawas
ikan sa. kinahiladman sa imong kalag inubanan sa
akung pag-agda sa Espiritu Santo. Magahangyo ang
spiritu ngadto sa Dios alang sa imong kinahangalan o

kinahanglan sa uban.
Sa imong pag-ampo mahimo nga mobati ka ug

abug-aton nga ang maong kinahanglan ingon nga imo
ayung kaugalingon. Mahimo nga ang Espiritu moampo
inaagi kanimo inubanan sa paghilak alang sa usa ka
inahanglan nga wala pa nimo masabti.

Hebreohanon 5:7. Si Jesus uban sa makusog nga
pagsangpit ug paghilak, naghimog mga pag-ampo
ug pagpangamuyo ngadto Kaniya.

Roma 8:26,27. Sa ingon usab nga paagi ang
Espiritu motabang kanato sa diha nga maluyahon
kita; kay kita ugod dili man makamaong
moampo sa hustong inampoan; oo. kay ang
Espiritu magapangamuyo man uyon sa
kabubut-on sa Dios alang sa mga balaan.

Usahay ang Espiritu Santo buot moampo pinaagi
sa pinulongan nga dili mo masabtan apan masabtan sa
Espiritu ug sa Amahan. Gitawag kini ni Pablo nga
pag-ampo mga dila o Glossolalia. Sa ubang dapit sa
Biblia kini nga "pagsulti sa laing pinulongan."

Moampo ang Espiritu Santo pinaagi nimo alang
sa mga suliran nga dili mo kinahanglanong masayran.
Hinginlan niya ang gahum ni Satanas. nga buot
magababag sa imong mga pag-ampo. Angkonon niya

/

ang pagdaug ug magahimaya siya sa Dios tungod sa
iyKng tubag. Ug iyang ipadayag ngadto sa Amahan
pinaagi sa langitnong pinulongan ang gugma nga dili
mo matukib, ang kinahanglan nga nagapabug-at sa
imong kalag o ang pagdayeg nga naghupong sa imong
kasingkasing.

13



'Gitudloan ni Pablo kaniadto ang iglrsia
Corinto nga ang pag-ampo pinaagi sa mga er
kinahanglan gayud, apan kini wala magakuha sa ila
kat ungdanan sa pag-ampo uban sa ilang pagpanab
usab. Kining duha ka paagi sa pag-ampo pulos gii
nahanglan.

I Corinto 14:2, 4, 15. Kay ang nagapanultig m
dila nagasulti dili ngadto sa mga tawo kondi
ngadto sa Dios, kay wala may makasabut kaniy
Bisan tuod siya nagapanultig mga tinago diha
Espiritu Kay kon ako magaampo pinaagi
sinultihag dila ang akong Espiritu naga-ampo ma
tuod, apan ang akong panabot wala rnagapulo
alang sa uban. Unsa man diay ang akon
pagabuhaton? Ako magaampo nga ubanan s
akong Espiritu ug ubanan usab sa akong pamuot

Magahatag ang Uios kanimo ~
ang malipayong pagpamuhat uban
kaniya. Tugoti ang Espiritu Santo
nga magagiya kanimo, magatudlo
kanimo sa pag-ampo ug moampo
pinaagi kanimo. Makita mo ang
daghang kahibulongang tubag sa
pag-ampo sa dihang dawaton mo
kining buluhaton,

12.

BUHATA KINI
Sag-uloha ang Roma 8:26,27,
Buot ka ba nga ang Espiritu Santo
mag~ampo pinaagi kanimo? Pakigsulti
kaniya mahitungod niini.

Buot ka ba manga lagad sa Dios pinaagi
sa pag-ampo? Sugdi karon. Pangayoa
sa Espiritu Santo nga dali ra unta kang
masayud ug sa iyang pJggiya. Gamita
ang imong mga kahigayonan sa
pag-ampo bisan asa ka. Kon mahimo,
pagpakig-uban ug pag-ampo sa mga
higala mong nagatugot sa Espiritu
Santo sa pag-ampo pinaagi kanila.

Nasag-ulo mo na ba ang 2 Cronicas
7:14; Salmo 139:23,24; Salmo 19:12,
14. Filipos 4:6; Ereso 6:18; Mga Taga
Roma 8:26, 27?

13.

14.

15. Tubaga ang mga pangutana nga anaa sa
lain nga papel, ug ipadala aren grado-
han ngadto sa ICI

P. O. Box 1084, Manila
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MGA HANGYO SA PAG-AMPO

santiago 5:16. Pag-ampo kamo alang sa
usa ug usa.

Among hanqvo sa Pagampo

Daghan kaayo ang nanagtuon sa kurso sa
International Correspondence Institute. Palihug
pag-ampo alang sa ilang kaluwasan ug nga ang
Dios magahatag sa tanang kinahanglan sa
pagpatik niining mga kursoha.

Imong hangyo sa Pag-ampo

Kon buot ka nga kami magaampo uban
kanimo alang sa imong espirituhanong suliran o
linain nga kinahanglan, isulat kini dinhi.

PAHIBALO

Alang sa dugang pa nga pagtoon sa Biblia pinaagi
sa 'correspondence.tmakahimo ikaw sa pagpili gikan
niining mosunod nga mga .gkurso'? .

*
*
*
*
*
*

Imong Bag-ong Kinabuhi
Ang Imong Biblia
Juan: Giya sa Pagtoon
Kami Mitoo
Ang Iglesia
Ang Kaminyoon ug Panimalay

Pagsulat lamang alang sa dugang pa nga mga kasayuran.

Ang Imong Ngalan _

Ang Imong Pinuy-anan

Relehiyon ------- Edad---
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1 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

lnt8mltlon" COrr8IPOndenCe Institut8
Philippine Nation.- office

P. O. Box 1084
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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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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-
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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 '
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BUOT· KA BANG MAPUNO?
Ang nagaampo sa Dios' alang sa pagka-

puno sa Espiritu kinahanglan maseguro nga
kining maong kasinatian mahitabo gayud. Wala
gayuy tawong mapuno sa Espiritu hangtud nga
siya tinuoray gayung nagatoo nga ang pagka-
puno usa ka bahin sa tibook plano si Dios diha
sa paglukat sa tawo, sa ato pa, kinahanglan
masayran niya nga kini dili dinugang.o pakapm,
dili butang nga katingad-an, kondill usa hinoon
kini ka kinahanglanon sa espirituhanong pagpa-
'muhat sa Dios nga gipasikad diha sa buhat ni
Cristo sa iyang pagpakamatay sa krus.
Kinahanglan toohan niya nga' kining butanga
maayo ug husto gayud. Hangtud nga siya
tinuoray-gayung nagatoo niini, itambagko nga
maggahin una siya ug panahon sa pagpuasa ug
pag-ampo ug sa pagpamalandong sa pulong sa
Dios. Ang pagtoo ~agagikan-sa- pulong sa Dios ..

Human makatoo ang tawo nga mahimo
siyang mapun-an sa Espiritu, kinahanglan mag-
pangandoy siya niini. Ug ngadto sa nagapa-
ninguha niini, mangutana ako: Nakaseguro kaba
nga buot kang magpadumala sa' Espiritu' Santo,
ug himoon mo siyang Agalon sa imong kina-
buhi bisan pa tuod siya putli, maaghop, ma-
alam iJg mahigugmaon? Naseguro ka bang buot
mong itugyan ang imong kinabuhi ng~dto
Kaniya nga nagkinahanglan gikan kanimo sa
hingpit nga pagtuman sa Pulong sa Dios? Ug
siya dili magatugot kanimo nga magbuhat ka
ug -sala sama sa pagpatuyang sa imong kauga-
lingon? Kaniya nga dili magatugot kani~o sa
pagpangandak o sa pagpasi-atab sa imong ka-
ugalingon? Ug siy m oy magabuot sa imong
kinabuhi ug magapanton kanimo? Ug Siya
usab ang, maga~uh~ gikan kaniin~ sa mga
butang nga gihigugma mo pag-ayo apan-sa tago
makadaut diay sa imong kalag? I

Hangtud nga makahatag ka ug malipa-
yong tubag nga "Oo" niining mga pangutanaha,
dili ka pa gih pon buot map un-an sa Espiritu.
'Tingali buot mo lang ang katagbawan sa kauga-
lingon o ang gahum niini apan dili gayud ikaw

~, -buot nga mapun-ansa Espiritu Santo.



ika-unom nga leksyon

ANG ESPIRITU SANTO MAGAPUNO KANIMO

Niining leksyona matun-an mo:

• An~ uban karon nanqapun-an (la

• Pabatia anq Espiritu Santo nqa
nalipay ka nqa modawat. kaniya

• Toohi uq Dawata

• Paqpanuqvan nqadto sa Espiritu
Santo

ANG UBAN KARON NANGAPUN·AN NA

Nasayud ka ba nga ang Dios "nagabubo sa Iyang
Espiritu Santo sa tanang katawhan" karon labaw pa
gani sa adlaw sa Pentecostes? Ang panagna ni Joel
natuman sa adlaw sa Pentecostes ug labi na gayud
karon.

Buhat 2: 17. Ug mahitabo sa kaulahiang mga
adlaw nagaingon ang Dios, nga pagabuboan ko sa
akong Espiritu ang tanang katawhan.

Gikan sa 300 A. D.
ngadto sa 1900 A. D.
dihay mga katawhan nga
nagpadayon diha sa bau-
tismo sa Espiritu Santo.
Sila ni Augustine, Xavier,
ang mga Walden si Zin-
zendorf, si Finney, ug
daghan sa unang mga Me·
thodista, nga Quakers naka-
dawat sa kasinatian sa
Pentecostes. Kini sila na-
kasinati sa pentecostal nga
gahum.
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Niadtong tuig 1900 nagsugod pagbubo ang Dios
sa Iyang Espiritu ngadto sa Iyang mga kaanakan sa
tibuok kalibutan. Gikan niadto mikaylap ang Pentecos-
tal nga pagkapukaw. Sa mga Pentecostal nga kasimba-
hanan karon mokabat kapin na sa 8,000,000 ang mga
ginsakopan. Ug walay nasayud kon pila na ka libo ang
nangabautismohan sa Espiritu Santo. Karon diha sa
mga grupo sa mga Methodists, mga Baptist, Mga
Presbyterian, Catolico, mga Episcopalian ug sa uban
pang kasimbahanan.

Kinsa ba kining nangapun-an sa Espiritu? Kad-
tong gibati ug kagutom ug kauhaw sa Dios. Daghan
kanila ang nagapuasa aron lang makagasto ug daku-
dakung panahon sa pag-ampo. Ang kagutom sa kalag
labaw ka hinungdanon kay sa gikinahanglan sa lawas.

Salmo 42:2. Ang akong kalag giuhaw sa Dios, sa
Dios nga buhi.

Juan 7:37·39. Si Jesus mitindog nga nag-ingon,
"Kon adunay tawong giuhaw umari siya kanako
ug uminom. Sa mosalig kanako sumala sa giingon
sa kasulatan, gikan sa iyang kasingkasing moda-
gayday ang mga sapa sa tubig nga buhi. (Ug siya
nagsulti niini mahitungod sa Espiritu nga pagada.
waton sa mga misalig kaniya.)

Nagapuno ang Espiritu Santo sa .mga katawhan
nga buot motugyan sa ilang kinabuhi ngadto Kaniya.
Gitugyan nila ang ilang panghunahuna, pagbati, kabu-
but-on, ug lawas aron magamit sila sa Dios sa buot
,niyang pagabuhaton.

BUHATA KINI

1. Sag-uloha ang mga Buhat 2: 17.
2. Pagngalan ug tulo ka mga

simbahan diin may mga
katawhan nga nabautismohan sa
Espiritu Santo dili pa lang ga-
yud dugay .
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PABATIA ANG ESPIRITU SANTO NGA
NALIPAY KA NGA MODAWAT KANIYA

Unsa may imong buhaton
.on imong masayran nga usa sa
uod mong higala moabut aron
iagduaw kanimo? Hinloan mo ang
mong balay ug mangandam ka sa
iagdawat kaniya. Ang imong Hlga-
a nga mao ang Espiritu Santo
mot mosulod ug magapuno kani-
no. Si Heneral William Booth, ang
nagtutukod sa pundok sa Salva-
ion Army nagsulat nga:

Sa dili pa kita magaluhod aron sa pagdawat sa
bautismo sa kalayo •..... seguroha gayud nga ang
imong kasingkasing mihaum sa kabubut-on ug
katuyoan sa Espiritu Santo. nga imong gina
tunguha .. Tan-awa gayud nga andam ug inablihan
ang imong kasingkasing sa pagdawat sa Espiritu
Santo. Nakabati ako sa mga tawo nga dili
makakuha ug tubig. bisan giunsa na lang nila
pagliso ang gripo, wala gayuy tubig nga mi-awas.
Dihay daghang tubig sa tanke ug sa mga tubo. ug
ang mga sinumpayan husto man. apan wala
gayuy tubig. Sa katapusan gihiling nila ang tubo
ug nakaplagan nila nga may ilaga sa sulod. Walay
kapuslanan ang pag-ampo. pag-awit o bisan gani
ang pagtoo, kon adunay usa ka butang nga imong
gitagoan. Matawag nato kini nga usa .ka diosdios,
usa ka butang nga gibati mo nga dautan, apan
dili mo buot biyaan .... Sultihan- KO ikaw nga
biyai kini; ayaw paglangan isalikway gayud ang
tanan. Lumpaga ang imong mga diosdios ug mga
babag ug sa mga nakasalipod sil panalangin sa
Dios. Himoa nga walay sagabal taliwala kanimo
ug sa Dios. Ihiklin gayud ang tanan nga babag
aron 'mapun-an ka sa Espiritu Santo sa dili pa
ikaw motindog gikan sa imong pagluhod. Mabati
sa katawhan ang ganum sa Espiritu ug mahimaya
ang Dios sa tanan .nga butang.

BUHATA KINI
3. Basaha pag-usab kining pahinaa.

Ug pangayoa sa Dios nga siya
magapadayag kanimo sa bisan
unsang mga makababag sa pana-
tangin sa Dios.
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TOOHI UG DAWATA

Madawat mo ang bautismo sa Lspiritu Sa
sama sa imong 'pagdawat sa kaluwasan: pinaagi
pagtoo. Ang imong buhaton mao lamang ang pags
sa saad sa Dios ug pagdawat sa gasa nga Iyang gifu
kanimo. Aniay pipila ka mga saad nga makatab
kanimo sa pagsalig ug pagdawat niini. Kini sila aI
gayud kanimo. Sag-uloha ug balik-balika kini pags
nganha sa imong kaugalingon. Sa dihang masabtan

.na ang kamatuoran niini sayon na lang alang kani
ang pagdawat sa gasa sa Dios.

Buhat 2:38. 39. "Paghinulsol kamo, ug pai
tismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalar
Jesu-Cristo tungod sa ka pasayloanan sa iny
mga sala, ug madawat ninyo ang gasa
Espiritu Santo. Kay ang saad alang kaninyo,
sa inyong, mga anak ug sa tanan nga atua
halayo, sa matag-usa nga pagatawgon sa Gii
nga atong Dios."

Buhat 5:32. "Ang Espiritu Santo gihatag sa [
kanila nga mga nagasugot kaniya." .

Lucas 11:9· 13. "Pangayo, ug kamo pagahata]
pangita ug kamo makakaplag, pagtuktok ug ka
pagaablihan oo. Ug kinsa bang Amahana c
kaninyo nga kon mangayo siyag isda, hata
hinoon niyag bitin; o kon mangayog itlog
tagan hinoon niyag tanaa? Busa kon kamo bi

sa inyong pagkadautan mahibalo man gan
mohatag ug mga maayong gasa ngadto sa iny,
mga anak. unsa pa gayud ka labaw pa
langitnong Amahan nga mohatag sa Esph
Santo ngadto sa mga nagapangayo Kaniya! ..
Toohi ang Dios. Ayaw kahadlok sa pagpang,

sa Dios. Ayaw usab kahadlok sa dihang moabut
nganha kanimo ang gahum sa Espiritu Sar
Nahigugma ang Dios kanimo, Iya kang anak. Dili
Niya hatagan ug bitin'inay isda!
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Ang kinahanglanon aron makadawat ug gasa mao
unang ang pagtoo nga kini alang kanimo, magpa-
l1amat sa nagahatag, ug unya ituyhod mo ang Imong
amot aron sa pagdawat niini. Kuptan mo kini ug Imo
a gayud. Sa maong pag-
aagi, toohan mo ang
lad sa Dios. Moduol ka
aniya ug mangayo sa ga-
l nga iyang gikahatag
lang kanimo. Pasalamati
ng Dios tungod niini. ug
awaton mo kini uban sa
ag-islp nga kini mo na
ayud. Ug nagatoo ka na
ga ang Espiritu Santo magapuno gayud kanimo.
.ugyan mo kaniya ang imong kabubut-on, imong mga
nguha, ug mga pangandoy, ug hatag ..n mo siya sa
nang pagtagad diha sa imong kinabuhi. Kon buhaton
10 kini, pun-on ka niya. Ug masinati mo kini.

Galacia 3:2,14. Gidawat ba ninyo ang Espiritu
tungod sa mga buhat sa pagbantay sa kasugoan o
pinaagi sa pagpatalinghug nga inubanan sa pag.
too? ... Pinaagi sa pagtoo kita makadawat sa
gisaad nga Espiritu.

BUHATA KINI
4. Sag-ulo ha ang Mga Buhat

2:38,39. Mga Buhat 5:32, Lu-
cas 11 :9·13.
Toohi nga madawat mo ang
gisaad niining mga bersikuloha.

,AGTUGY AN NGADTO SA ESPIRITU SANTO

Buot ka nga ang Espiritu magapuno kanimo aron
va magagiya kanimo ug magaampo pinaagi kanimo ug
agahatag kanimo ug mga pulong nga imong ikasugilon
:adto sa uban mahitungod kang Jesus. Ug magahatag
ab kanimo ug gahum nga nagapamuhaf sa mga milag-
. Ang bautismo sa Espiritu maoy magapasulod
mimo niini nga pagkinabuhi. Masinati mo ang pipila
mga pagpamuhat sa Espiritu diha sa bautismo. Sama

ni sa ganghaan nga imong masudlan ngadto sa
nabuhing, minandoan ug puno sa Espiritu. Samtang
igasulod ka sa ganghaan, itugyan sa hingpit gayud
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ngadto sa Espiritu Santo an imong hunahun , pagbati,
kabubut-on ug lawas.

Dunay daghan sa mga nanag- mpo alang sa
pagkapuno sa Espiritu nga magpataas sa Ilang kamo,
ingon nga ilhanan sa pagpanugy n ug p gdaplt sa
Espiritu sa pagdumala sa Ilang kinabuhi. Ang uban
nakadawat sa bautismo sa E plrltu Santo samtang
nagaawit sa mga alawiton pagpanugyan.

BUHATA KINI
5. Pagngalan ug upat ka rr l bu-

tang nga kinahanglang itugyan
mo ngadto sa Espiritu Santo
aron nga siya mao nay maga-
buot sa imong kinabuhi .

. "

Itugyan ang Imong Hunahuna

Moabut ang Espiritu Santo aron matabangan
ka niya sa pag-ampo ug sa pagpanugilon sa uban
mahitungod kang Cristo. Tungod niini makadahum ka
nga siya magapahunahuna kanimo mga butang nga
buot niya ipa-ampo kanimo o pasalamatan sa Dios.
Kon mahitabo kini tumana gayud ang Espiritu Santo.
Sa imong pagsugot kaniya, maga-ampo siya pinaagi
kanimo sa imong kaugalingong pinulongan o sa pinu-
longan nga buot niya ipalitok kanimo.

Itugyan ang Imong mga Pagbati

Ang imong pagbati kabahln nimo; itugyan kini
ngadto sa Espiritu Santo. Kon gibati mong mohilak ka
sa imong pag-ampo, ayaw pugngi ang imong mga luha.
Tugoti ang Espiritu Santo sa pagbungkag sa tanang
pagkasukihan, pagkamatinumanon sa kaugalingong gus-

to lamang, ang
garbo, pagduhaduha
ug pagsupak sa Dios
nga iyang makapla-
gan diha kanimo.
Tugoti ang Espiritu
Santo sa pagpaila
kanimo niining mga
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butanga, ug sa paghinlo kanimo, ug sa psg-umol
kanimo sumala sa Iyang pagbuot. Pagkasubo ug paghi-
lak alang sa imong kahigalaan ug mga, paryente, nga
anaa pa sa ilang kasal-anan, o sa minilyong mga
katawhan nga wala pa gayud makabati sa maayong
balita. Usa kini ka buluhaton sa Espiritu Santo diha
kanimo alang sa kaluwasan sa mga katawhan.

Sa .dihang mapuno ka na sa Espiritu Santo,
hatagan ka niya nianang gugma nga magadasig kanimo
sa pagsimba sa Dios ug sa pagdayeg kaniya uban sa
tibuok mong kalag. O hilabihan ang imong kalipay nga
dili ikaw makapugong sa pagkatawa. Padayon pagpa.
dayag niining gugmaha ug kalipay nga gikan sa Espi-
ritu.

I Pedro 1:8. Naga-
lipay sa labihan ga-
yud nianang dili ika-
asoyng kalipay ug
puno sa himaya.

Roma 14: 17. Kay ang gingharian sa Dios ....
pagkamatarung; ug pakigdait ug kalipay diha sa
Espiritu Santo.

Hinoon, hinumdumi nga ang mga panalangin .sa
Dios moabut sa tawo sa nagkalainlaing paagi. Ang
ubang mga tawo dili makasinati ug labihang kalipay sa
dihang mapuno sila sa Espiritu, busa, kon mahitabo
kini kanimo, ayaw pagkaguol ug ayaw pagpugsa ang
imong kaugalingon sa pagkab-ut niini. Miingon si
Benjamin A. Bauer:

Ang gahum sa Espiritu Santo nga anaa kanimo
dili masukod pinaagi sa gidak-on sa imong pag-
bati, apan hinoon pinaagi sa gldak-on sa imong
pagtoo nga nagapabilin diha kanimo. Mahimo nga
ang gahum sa Espiritu Santo magapamuhat pina-
agi kanimo sa hilabihan gayud bisan tuod dili
ikaw mobati niini sa imong lawas. Apan ang
lalake o babaye n~a puno sa pagtoo ug gugma.

Itugyan ang Imong Kabubut-on

Nagdapit ka sa Espiritu Santo aron maoy magdu-
mala sa imong kinabuhi. Kon mao, ayaw pagsupak
Kaniya kon unsaon ka niya pagdumala. Ayaw pagpa-
mugos nga ang ~mong kasinatian mahisama gayud sa
uban. Dawata ang iyang ihatag kanimo. Ang ubang mga
tawo magadumili sa gahum sa Dios tungod kay
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nahadlok sila nga mahimo unya silang mangll-ad nga
tan-awon. Ngano man diay kon sawayon ka sa mga
tawo? Dili ba si Jesus ug si Pablo giingnan man nila
nga nangabuang? ug ang mga magtotoo nga napuno sa
Espiritu Santo giingnan nilang nangahubog? Busa
isalikaway ang imong kaugalingong pagbuot ug tugoti
ang Dios sa pagbuhat sa iyang kaugalingong paagi.

Itugyan ang Imong Lawas
Magapuno ang Espiritu Santo sa imong lawas

ingon nian usab sa imong hunahuna ug pagbati.
Nag-ampo ka na alang sa gahum sa Espiritu Santo ug
mahimo nga pabation ka Niya niini diha sa imong
lawas.

Nagkalainlain ang mga paaging madayag diha sa
lawas sa mga tawong nakadawat sa gahum sa Espiritu
Santo, sama sa nanghitabo kaniadto nga nahisulat sa

.l Biblia. Mikurog sa hilabihan

~

~ gayud si Moises. Si Daniel
Ilt• 7. natumba sama sa patay. Si

David usab misayaw sa
kalipay atubangan sa arka.
Ang tawong bakul milukso
nga malipayon human siya

n maayo. Ug ang 120 ka mga
fL( magtotoo sa adlaw sa Pen-

tecostes, nanagpanulti ug
nagkalainlaing pinulongan sa
dihang ang Espiritu Santo

'nagdumala sa ilang mga nila sa mga pulong nga lyang
ipalitok.

Nag-ingon ang Biblia nga ang dila mao ang
kinalisdang pugngan sa tanang bahin sa atong lawas.
Dali ra kitang makabungat sa mga pulong nga dili
angay litukon. Ug hinay hinoon S3 mga butang nga
angay isulti. Busa itugyan ta ang atong mga dila ngadto
sa Espiritu Santo ug mag-ampo nga tabangan kita sa
pagamit niini alang sa kahimayaan sa Dios. Iya kita
pahibaloon nga iyang gitubag kining atong hangyo
pinaagi sa paghatag kanato sa usa ka bag-ong sinultihan
nga atong magamit sa pagdayeg ug sa pag-ampo ngadto
sa Dios.

Nagkalainlain ang mga paagi sa mga tawo sa ilang
pagpakadawat niining maong buhat sa Espiritu Santo.
Ang uban magasugod sa pagsulti ug laing pinulongan
nga walay kalisod, mga pakigbisog o mga pagduhaduha.
Igo lamang sila mitugyan sa ilang baba ngadto sa
Espiritu Santo.
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Inanay .ang pagpanugyan sa uban sa gahum sa
Espiritu. Magaputolputol ang sinultihan sa uban ug
makigbisug sila sa pagpadayon sa pagsulti sa ilang
kaugalingong pinulongan. Ang uban sama sa mga bata
nga nagtoon sa pagsulti ug nagbalikbalik sa paglitok sa
pulong nga gihatag kanila sa Espiritu Santo. Apan sa
dihang rnakakat-on na sila sa pagpanugyan sa ilang
kaugalingon ngadto sa Espiritu sa matag panahon nga
sila maga-ampo, Siya magadumala na sa ilang mga dila
ug magsulti Siya sa matin-aw gayud pinaagi kanila.

Ang uban pabation sa Espiritu sa paglitok sa usa
ka pulong o mga pulong nga dili nila masabtan. Uban
sa pagtoo dawaton nila kining maong paggiya sa
Espiritu ug isulti nila ang maong mga pulong. Samtang
ila kining pagabuhaton, magadumala ang Espiritu Santo
sa ilang mga dila ug magasugod sila sa pagsulti sa laing
pinulongan - dili na mga pulong nga moagi una sa
ila~ hunahuna kondili pinaagi na gayud sa langitnong
gahum.

Aniay minubo nga hinubay sa 'kasinatian ni
Robert W. Cumming sa dihang usa pa siya ka Presbyte
rian nga misyonero ngadto sa India.

Nagadayeg ako sa Dios ug nag-ingon, "Mahimo
ang himaya, ° Dios." Sa kalit lang .... daw nabati
KO Siya nga miingon, "Wala gayud ikaw magada
yeg kanako ug mag-ampo aron makita ang akong
himaya, kondili aron lang ka makadawat sa
Bautismo sa Espiritu ..... " Mibalik ako sa maong
panagtigum ... ug nagsugod dayon sa pag-ampo
ingon sa iyang gitudlo kanako ... "O, Ginoong
Dios igapataas unta ikaw ug pagahimayaon
niining maong panagtigum diha sa matag-usa sa
Imong mga anak ug dinhi kanako."

Samtang naga-ampo
ako sa ingon niini sa
kinasingkasing gayud,
gibati ko ang dakung
kasubo oo, Mihilak ako
tungod kay ang Dios
wala man higugmaa ug
himayaa nga unta ta-
kus man Siya niini.

Human sa pagbati nga mahimaya unta ang Dios,
miabot kanako ang kahibulongan ug' hilabihan
nga kalipay ug kagawasan. Gibati nako nga ingon
anaa ako sa taliwala sa gugma sa Dios ug naluwas
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gikan sa tanang nagagapus kanako. Mikatawa ako
sa kalipay ug glkataw-an ko ang akong mga
pagduha duha ug kahadlok, gikataw-an ko ang
mga kaaway sa akong kalag, u~ mikatawa ako
tungod sa kadaugan batok sa tanang kabalaka nga
mihasmag kanako.
Nagtudlo ang Espiritu Santo kanako sa pagdayeg
kaniya tungod sa Iyang pagkabalaan, sa Iyang
justicia ug sa Iyang pagkamaayo. Ug sunod niini,
gitudloan niya ake sa tinguha sa iyang ka-
singkasing nga moabut na unta ang iyang ging-
harian. Kon masayran pa lang unta nato unsa
kadaku ang pangandoy sa Espiritu nga makorona-
han na si Cristo ingon nga Hari!
Ang sunod nga Iyang gitudlo kanako mao ang
Iyang tinguha nga ang Iyang kabubut-on ma-
tuman dinhi sa yuta maingon man sa langit.
Misugod siya pagpakigsulti bahin sa akong ka-
ugalingong. kinabuhi. Gipasabot niya kanako nga
ang tanang bahin sa akong lawas, gibuhat alang sa
Iyang kahimayaan.
Sulod niining mga higayona, dihay dakung gahum
nga diha sa akong lawas Gahum nga maala-. 'll' rnon Gahum nga walay

'-- :: I - ,-: kinutuban apan dili maga-
~ ~\ padayon sa pagpamuhat

~ -' nganha kanako kon dili
Ila motugot ang akong ka-
bubut-on.

Ug unya iyang giklaro kanako nga nagapaabot
Siya nga ang akong pagpanulti magamit aron sa
paghimaya kang Cristo. Buot myang ihatag ko
ang akong kinabuhi alang kang Cristo ingon
nga Cordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa
kalibutan .... nga mao ang Mananambal ug
ang magabautismo sa Espiritu ug kalayo ang
umalahot nga Hari.
Ug unya gipasabot niya ako nga buot Niya ang
akong dila aron sa pagsulti pinaagi niini sa mga
pulong nga Iyang gihatag. Sa akong pagtugyan
niini ngadto kaniya, misulti siya pinaagi kanako
sa pinulongan nga wala ko masayri o masabti.
Kon ngano kini? Dili ko ikasaysay. Ako lang
nasayran mao nga gipabati niya ako nga ang
Espiritu Santo nagagamit sa akong dila aron sa
pagsulti sa mga tinago ngadto sa Dios ug nga
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pagatoon niya kini pinaagi sa paggamit sa dila
sa pagsimba sa Dios sa pinulongan nga dili gayud
nako masulti pinaagi sa ako lamang kaugalingon.
Magapuno ang Dios kanimo sa paagi nga buot

Niya. Ang uban mabautismohan dayon sa Espiritu
Santo human sa ilang pa dawat kang Jesus. Ang uban
mag-ampo una -llg dugay sa dili pa makadawat. Ang
uban nanagluhod diha sa altar sa dihang mabautis-
mohan sa Espiritu. Ang uban nanaglingkod o
nanagtindog. Ang uban sa panagtigum sa usa ka balay.
Ang uban nakadawat samtang nagaawit. nagbasa sa
Biblia, o nagabuhat sa ilang trabaho sa dihang kalit
lamang ang dakung gugma sa Dios maga-awas sulod nila
ug nagasinggit sila sa pagdayeg Kaniya.

Tingali napun-an ka na sa
Espiritu Santo, ,p',n karon em n~ ~;.
Ikaw puno sama niadtong una ru- \. J,..
mong pagkadawat. Buhata ang gi. ~/{
buhat sa unang mga Cristohanon: f j.
tugoti na usab Siya sa pagpuno •~ ._I ~
kanimo hangtud nga magaawas ga- r.-::~~~~.
~ud. "Pagpapuno kanunay sa Espi- \\~i ;1'[/"
ritu." 'W I_.~ ~~",---,'l---=---=:.::.-- ~- -....aSl''--..;;~:::::;;;_ .:»

Sa makita mo nga ang uban nangapun-an na sa
Espiritu, masabtan mo nga ang Dios walay pinalabi.
Ang Iyang buhat sa uban, buhaton usab Niya diha
kanimo. Ang kadugayon gikan. sa imong pagdawat kang
Cristo, bisan asa ka o bisan unsa ang imong ginabuhat
:liIi maoy hinungdanon aron ikaw makadawat sa pagka.
puno. Ang mahinungdanon mao ang imong pagtoo, ang
imong kagutom ug kauhaw sa Dlos, ang imong kinabu-
but-ong pagtuman Kaniya ug ang imong pagsalig nga
Siya motuman gayud sa Iyang saad. Itugyan lamang
mg imong kaugalingon Kaniya ug tugoti Siya sa
pagpuno kanimo bisan asa ikaw.

Magapanalangin ang Dios kanimo sa imong pagtu-
nan sa imong natun-an. Maga-ampo kani alang kanimo
ama niini:

Colosas 1:9-11. Wala kami maghunong sa pag·
ampo alang kaninyo sa pagpangamuyo nga unta
mapuno kamo sa kahibalo mahitungod sa iyang
kabubut-on diha sa tanang espirituhanong kaalam
ug pagpanabut, aron kamo magkinahuhi nga
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takus sa Ginoo nga sa hingpit, kahirnut-an Niya,
magamabungahon sa tanang mga maayong buhat
ug magatubo sa kahibalo mahitungod sa Dios.
Hinaut unta nga malinig-on kamo sa tanang
kusog, sumala sa iyang mahimayaong gahum,
alang sa tanang pag-antus ug pagpailub dinuyogan
sa kalipay.

BUHATA KINI

6. Unsa man ang tulo ka mga
butang nga labing hinungdanong
aron madawat mo ang bautismo
sa Espiritu Santo? . . .

7. Nasag-ulo mo na ba ang lTl~a
Buhat 2:17, Mga Buhat 2:38.39

Mga Buhat 5:32, Lucas 1l:9·13:?

8. Gipangayo mo na ba sa Dios
nga Diys magakuha gikan kani-
mo sa tanang butang nga dili
makapahimuot sa Espiritu San-
ta? .

9. Pag-ampo karon dayon. Isulti
ang mga saad sa Dios nga imong
nasag-ulo Pasalamati ang Sioa
tungod sa iyang pagpadala sa
Iyang Espiritu. Dapitia ang Es-
piritu sa pagsulod nganha kani-
mo ug itugayan ang imong ka-
ugalingon ngadto Kaniya.

10. Sulati ang luna sa pahina 16 ug
ipadala dayon kining leksyon sa
among address nga nabatik sa
pahina 16.
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MALIPAYONG PAGTAPUS!
Iatapus mo na hiring mga leksyona sa Ang
rigala Mong Matinabangon. Nalipay kami nga
sa ka sa among mga estudyante. Ug gilauman
amo nga magatu-on ka sa uban pang
19a kurso gikan sa Ln t e r n a ti o nal
'orrespondence Institute. Ang Dios maga-
analangin kanimo samtang magatuman. 'la· sa
nong nahot-onan. Inighahuman gayud namo
g grado niining ika-unom nga leksyon, amo
'ayon nga ipadala kanimo ang certifico niini
ga kurso "Ang Imong Matinabangong Higala. " '.

ANG IMONG KASINATIAN

Nagaampo kami kanunay sa Dios riga panalangin
:a. samtang nagtuon ka niining mga leksyona.
;ipanalanginan ka ba sa Dios? Labaw Matuod ug duol
la. ba gayud ang Espiritu Santo kanimo karon kay sa
taniadto? Giunsa man niya pagmatuod kanimo nga
iya matinabangon gayud nimong higala sukad sa
mong pagsugod niining kursoha?

Sulati kami sa imong pagpamatuod, o sa imo ba
iinoon nga hangyo sa pag-ampo nga naa sa imong
:asingkasing. Kami malipay nga makabati gikan kanimo.

Siguroha gayud sa pagpadala ang imong mga tubag
a mga pangutana, sa labing madali nga panahon.

Kini mao ang panahon sa pagpalista alang sa bag-o
iga kurso nga pinaagi sa sulat mao ang "Ang Imong
3ag-o nga Kinabuhi" Alang sa dugang nga kasayuran
>agsulat ngadto sa

ICI
P. O. Box 1084 -- Manila

Tudlo-i usab ang imong mga higala pinaagi sa pag.
iasi-ugda ug usa ka klase o mga klase ba hinoon diin
mong ika tudlo ang mga leksyon nga imo nang nakat-
man. Buhata kini alang kang Jesus karon.

15



I ADUNAY KAY HIGALA NGA MAO
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CEBUANO

"ANG MATINABANGON MONG HIGALA"
PASULIT 1 STUDENT NUMBER

Aduna Kay Higala - Ang Espiritu Santo

NGALAN ......, 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

b. _ e.
f. _

g. ---------

a. d. _

C. _

4. 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?
a. b. _

6. I1istaang lima ka paagi nga diin ang Espiritu nagapuno sa imong kinabuhi sa gugma.
a ~

e.b. _
O. _

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

____ a. laing mga relihiyon b. unang 'iglesya
____ c..ubang Cristohanong pundok

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 naa naka1iboll kanimo sa imoDllpagtuon nUninlllekaoyna. SA
DILI PA NIMO IPADALA KINING PAPEL SA PASULIT, TAN·AWA
USA UG ANAAY ADDRESS DIHA SA UBOS: KON WALA, IPAt>ALA
ANG PAPEL SA PASUUT SA:

ICI PHIUPPINE NATIONAL OFFICE, P.O. BOX 1084, MANILA

IPADALA NIINING ADDRESS ~RON MAGRADOHAN



CEBUANO

ANG MATJNABANGON MONG HIGALA
PASULIT 2

Ang Espiritu Santo Magahatag Kanimo
STUDENT NUMBER

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. 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.

5. 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.

6. 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?
a) Ang pag-atiman sa atong lawas:
b) Ang pagkaplag sa plano sa Dios sa atong kinabuhi

8. Giunsa sa Espiritu Santo ang paghimo sa tawo aron mahimong saksi alang kang Cristo? Tan-awa sa pahina 14.

9. 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.

10. Nagatuo ka ba nga ang masakiton mamaayo pinaagi sa pagtoo diha kang Cristo, karon?
Ngano' ~

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

Ang imong Papel sa Pasulit among hatagan ug pagtagad ug grado usab, ug
among ipadala balik kanimo uban ang sunod nga leksyon. Malipayon gayud
lcami nga modawat sa imong mga sulat Ipadala lang. ang imong mga
pangutana oga nakalibog kanimo sa imong pagtuon niining leksyona. SA
DILI PA NIMO IPADALA KINING PAPEL SA PASULIT, TAN-AWA
USA UG ANAAY ADDRESS DIHA SA UBOS. KON WALA,IPADALA
ANG PAPEL SA PASUUT SA:

ICI PHIUPPlNE NATlONAL OFFICE, P.O. BOX 1084, MAN ILA

IPADALA NIINING ADDRESS ARON MAGRADOHAN



CEBUANO

"ANG MATINABANGON MONG HIGALA"
PASULIT 3

Nagatudlo ang Espiritu Kanimo' sa
STUDENT NUMBER

Pagampo

NGALAN
PINUY-ANAN , ~---

_________ ----' PETSA -

l. Ang usa ka higala nga nagatudlo sa mga tawo kon unsaon pag-ampo.

2. Unsa man ang pag-ampo? Isulat ang imong panghunahuna mahitungod ni.ini. _

3. Ihatag ang tulo ka bahin sa pag-ampo.

a) b) c)

4. Isulat ang referensya gikan sa Biblia (libro, capitulo, versiculo) diin nagahisgot nga "ang Dios Espiritu".

5. Adonay lima ka paagi diin ang Espiritu Santo makatabang kanato sa pagsimba sa Dios. Hinganli kini.

a) c)
b) d) _

e) _

G. Unsa man ang tinuod nga pagsimba? 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)

8. Unsay ginatudlo sa Filipos 4:6 mahitungod a pagpangayo ug mga butang gikan sa Dios?

9. Badlisi ang hustong tubag. Nganong gakinahanglan man kitag tabang gikan sa Espiritu Santo alang sa
atong mga pag-ampo. Tungod kay:

___ a) maayo mang paminawon sa igdulongog b) usa man ka maayong pamatasan kini
____ c) makatabang Siya kanato sa pagpangayo sa hustong mga butang sa nagkaigong panahon.

10. sa laktud nga pagkasulti, hisguti ang kalainan sa pag-ampo diha sa espiritu ug ang pag-ampo nga adonay
pagsabut. _

Ana imona Papel sa Pu11Jit among hatagan III pqtqad \II grado usab, ug
anong ipadala balik kanimo uban ana sunod np )ebyon. Malipayon gayud
bmi nga modawat sa imong mga sulat. Ipadala lang ang imong mga
panautana nga nakalibog kanimo sa imong pagtuon niining leks)'OnL SA
DlU PA NIMO IPADALA KINING PAPEL SA PASULIT, TAN·AWA
USA UG ANAAY ADDRESS DIHA SA UBOS: KON WALA, IPADALA
ANG PAPEL SA PASUUT SA:

ICI PfDUPPlNE NAllONAL OFFICE, P.O. BOX 1084, MANILA

IPADAlA NIINING ADDRESS ARON MAGRADOHAN

~--]



CEBUANO

"ANG MATINABANGON MONG HIGALA"
PASULIT 5

.Ang Espiritu Santo Magahatag
Kanimo sa Gahum

STUDENT NUMBER

NGALAN PETSA _
PINUY-ANAN _

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? --.:.... ""'7""" _

f. Unsay gihisgutan sa mga tinun-an? ~ _

.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 Espiri-
tu Santo? _

8. Nangandoy ka ba ug mga ilhanan mahitungod sa espirituhanong 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 mai-
nampoon, 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
DILI PA NIMO IPADALA KINING PAPEL SA PASULIT, TAN·AWA
USA UG ANAAY ADDRESS DIHA SA UBOS. KON WALA, IPADALA
ANG PAPEL SA PASUUT SA:

ICI PHIUPPINE NAll0NAL OFFICE, P.O. BOX 1084, MANILA

IPADALA NIINING ADDRESS ARON MAGRADOHAN



CEBUANG

"ANG MATINABANGON MONG HIGALA"
PASULIT 6

Ang Espiritu Santo Magapuno Kanimo
STUDENT NUMBER

NGALAN
PINUY-ANAN _

PETSA

l. Unsa ang gipanagna ni Joel nga nagbaton ug katumanan sa Mga Buhat 2: 17? ~ _

2. Paghingalan ug tutulo ka iglesia niining atong pahahon sa diin ang mga tawo nagadawat sa bautismo sa
Espiritu Santo.

a b. _ C.

3. Sa unsang paagi madawat ang gasa sa Espritu Santo (Butangi ug X ang hustong tubag).

___ a. sa pagdayeg sa tawhanong bili ug maayong mga buhat

___ b. sa usa ka kinaiya nga mapinasalarnaton ug nagadayeg sa Dios

___ c. way katarungang paglantugi ug kawalay pagsalig

4. Unsang bahin sa lawas lisod mapunggan ug gikinahanglang itugyan sa Espiritu Santo sa dili pa ang tawo
mapun-an sa Espiritu Santo? _



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

b. d. _

6. 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 naga-
pahimoot 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
DILI PA NIMO IPADALA KINING PAPEL SA PASUl.IT, TAN·AWA
USA UG ANAAY ADDRESS DIHA SA UBOS. KON WALA. IPADALA
ANG PAPEL SA PASUUT SA:

ICI PlUUPPIm NA1l0NAL OFFICB, P.O. BOX 1084, MANILA

IPADAlA NIINING ADDRESS ARON MAGRADOHAN
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