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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.
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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 MAGAGIVA
KANIMO

S ANG ESPIRITU SANTO MAGAHATAG
KANIMO UG GAHUM

6 ANG ESPIRITU SANTO MAGAPUNO
KANIMO

PAGDALA UG SULA T NIINI
NGAADDRESS

Intemation" CornllPondlnce Inathu18
PhU" pine N8ti0llll office

P. O. Box 1084
MIIIU.


