


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.
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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
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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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LEKSYON

.. ADUNAY KAY HIGALA NGA MAO
ANG ESPIRITU SANTO

• ANG ESPIRITU SANTO MAGAHATAG
KANIMO UG KINABUHI

• ANG ESPIRITU SANTO MAGTABANG
KANIMO SA PAG·AMPO

4

.5

ANG ESPIRITU SANTO MAGAGIYA
KANIMO

ANG ESPIRITU SANTO MAGAHATAG
KANIMO UG GAHUM

6 ANG ESPIRITU SANTO MAGAPUNO
KANIMO

PAGDA LA UG SULA T NIINI
NGA ADDRESS

lntern8tionll Correspondence Institut8
Philippine N81ionll office

P. O. Box 1084
Menill

CEBUANO


