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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.
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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
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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
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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
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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.
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.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.
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'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

14



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
M8nill


