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Mahal nga Abyan,

Ginakalipay namon ang pagbaton sa imo sa daku
nga katilingban sang mga bumulotho sang Intemational
Correspondence Institute. sa sining pagtulon-an maga-
buylog ikaw sa linibo nga mga bumulotho sa madamu
'nga pungsod nga luyag magkilala sa Dios.sing maayo pa
gid. Mangin malipayon ang imo kabuhi samtang gina-
tuman nimo ang imo -natun-an sa sining anum ka
leksyon!

May Isa Ikaw ka Abyan - Ang Balaan nga Espiritu
Ang Balaan nga Espiritu Nagahatag sa Imo sing

Kabuhi
Ang Balaan nga Espiritu Nagahilig sa Imo sa

Pagpangamuyo
Ang Balaan nga Espiritu Nagatuytuy sa Imo
Ang Balaan nga Espiritu Nagahaatag sa Imo

sing Gahum
Ang Balaan nga Espiritu Nagapuno sa Imo

Magabasa ikaw sang makaJtulonyag nga inagihan
sang mga tawo nga nakabaton sang Balaan nga Espiritu,
subong nga ila Abyan kag Mananabang Matun-an mo sa

~ Biblia kon ano ang mahimo sining Abyan para sa imo.

Upod sa tagsa ka bersikulo gikan sa Biblia makita
mo ang ngalan sang tulon-an, kapitulo, kag bersikulo sa
diin makita mo ang mga tinaga. Kon kaisa bahin lang,
sang bersikulo ang ginasulat.

sa tapus natun-an mo ining leksyon, ipalihog lang
isulat sang imo nga sabat sa palasinawan sang ICI.
Ipadala sing palasinawan nga imo natapus sa
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE,
P. O. Box 1084, Manila, Philippines. Kon amon
mabutangan sing, grado ibalik ining palasinawan sa imo,
upod sang madason nga leksyon.

Magabaton ka sang isa ka matahum nga sirtipjko kon
, imo matapus sing madinalag-on ining anum ka leksyon sa
sining topiko.

Kon may pagpamatuod ka sa imo kaugalingon kon
paano ining pagtulon-an nakabulig saimo sa pagpangita
sang mga sabat sa madamu nga problema sang kabuhi
ipadala ini sa amon. Ilakip ang imo mga palangamuyoan
sa madason mo nga sulat. Magakalipay gid ang mga
manugpangabudlay sang ICI sa pagbaton sining balita
gikan sa imo. Kabigon namon bilang isa ka daku nga
kahigayonan kon kami may sarang ikadugang sa imo
kaalam paagi sa amon .mga laygay.

Paul Pipkin, Manugdumala



Nahaunang Leksyon

MA Y ISA IKAW KA ABYAN - ANG BALAAN

NGA ESPIRITU

sa Sining Leksyon Tun-an, Nimo nga

· Sia Isa ka Pinasahi nga Abyan
• Sia Magabulig sa Imo
· Sia Magatudlo sa Imo
· Sia Magapakilala sang Dios sa Imo
· Sia Maqapuno sang Imo Kabuhi sang

Gugma

SIA ISA KA PINASAHI NGA ABYAN

May isa ka bantog nga tawo nga gi:1pamangkut kon
ano ang sekreto sang iya kadalag-an. "May isa ako ka
abyan," ang sabat niya. Ginpahayag niya sa tanan nga
ang iya kabuhi nagapadulong sa kalaglagan. Apang ginbu-
ligan sia sang i\la abyan, ginpaisog ang iya tagiposoon kag
ini nag-unung sa iya. Ang iya abyan may paghigugma kag
pagsalig sa iya. Tungod sang iya abyan ang iya kabuhi
nangin mapuslanon.

May abyan bala ikaw nga subong sini? Kinahang-
lan nimo ini nga sari sang abyan.

Ano ang imo ginapa-
ngita sa isa ka abyan? Gi-
napangita mo ang isa nga
magahigugma sa imo ma-
gabatyag sang imo kina-
hanglanon , kag magpa- ~
kig-ambit sang imo kali-
pay. BUQt nimo nga wala
sia sing ilikom sa imo. Bi-
san pa masakit sa imo
apang buot mo nga isugid niya sing mahinangpanon ang
imo mga sayup agud mabuligan ikaw sa pagbuhat sang
maayo.
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Ayhan gusto mo nga ang imo abyan mangin maa-
lam, mabakud, kag maayo pa sang imo. Buot mo nga sia
magasabat sang imo mga pamangkot. Sia magabulig sa
tanan mo nga mga problema kag magatudlo sa imo sa
adlaw-adlaw. Kag amo ini ang matabu - sa masunson
ninyo nga pag-upod ikaw mangin kaangay sang imo
abyan nga mabakud, maalam, kag maayo pa sang sa sang
una.

Amo ini nga sari sang abyan si Jesukristo para kay
Pedro, Santiago, Juan, kag sa iban pa nga mga disipulo.
Abyan Sia sang mga masakiton gani gin-ayo Niya ang ila
mga balatian. Abyan Sia sang mga makasasala. Ginpata-
wad Niya ang ila mga sala kag ginhatagan sila sing bag-o

kag matinlo nga kabuhi. Abyan Sia sang tanan nga luyag
sang iya pagpekig-abyan: imol ukon maggaranon, makasa-
sala ukon balaan, maalam, ukon walay tinun-an kag bi-
san sa bisan ano nga rasa ukon pungsod. Ginpakita Niya
sa ila ang isa ka paghigugma nga bugana, dimatungkad
kag walay simbog sang pagkamaiyaiyahon. Gugma nga
wala nila mahibal-i sang una - sanglit ini amo ang gugma
sang Dios. Gintudlo Niya sa ila ang kamatuoran kag gin-
buligan sila sa tanan nila nga problema.

Apang ang dutan-on nga lawas ni Jesus nangin isa
ka limitasyon para sa Iya. Indi Niya mabahinbahin ang
Iya lawas agud mabuligan ang tanan Niya nga mga abyan
nga nagakinahanglan sa Iya. Gani si Jesus nagpahibalo sa
Iya mga sumulonod nga magabalik Sia sa langit kag
magapadala sa ila sing isa ka abyan kag Mananabang nga
sarang makaupod sa ila sa tanan nga tion, bisan diin sila.

Juan 14:16, 17. "Ako magapangayo sa Amay. kag
magahatag sia sa inyo sing isa pa ka Mananabang,
agud nga mag-upud sia sa inyo sa gihapon, bisan
ang Espiritu sang kamatuoran, nga indi mabaton
sang kalibutan, kay wala sila makakita sa iya ukon
makakilala sa iya; nakilala ninyo sia, kay nagapa-
bilin sia sa inyo, kag nanginyara sia sa inyo.

Juan 16:7. "Sa kaayohan ninyo nga ako magta-
liwan, kay kon indi ako magtaliwan, ang Manana-
bang indi mag-abut sa inyo; apang kon magtaliwan
ako, ipadala ko isa sa inyo."
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Ining Mananabang nga ginsaad ni Jesus nga ipadala
amo ang Balaan nga Espiritu, ang Ikatlo nga persona sa

Trinidad. Sia kaanggid sa Dios
nga Amay kag kay Jesukristo
nga Anak, sa kinaugali, ga-
hum, kag tinutuyo. Nahi-
bal-an Niya ang tanan nga buo
tang. Wala Sia sing lawas
apang mahimo Sia nga yara sa
tanan nga duog sa isa ka tion.

Subong sang saad Niya, si Jesus nagpadala sang Balaan
nga Espiritu agud nga Sia sarang makapuyo sa tanan nga
magbaton sa Iya. Nagkari Sia sa pagbuhat para sa imo
sang butang nga ginbuhat ni Jesus para sa Iya mga sumu-
lunod.

Nagabatyag ka bala kon kaisa
nga wala sing nakahangup sa imo
ukon nagakabalaka sa imo proble-
ma? Ang Dios nakahangup kag na-
gakabalaka. Nahibal-an Niya ang.
imo kinahanglan. Daku kaayo ang Iya paghigugma sa
imo. Tungod sini Iya ginpadala ang Iya Balaan nga Espi-
ritu nga mangin pinasahi mo nga Abyan kag Manana-
bang. Matun-an nimo sa pagtulon-an nga ini kon paano
ang pagkari sang Balaan nga Espiritu, kon ano ang Iya
ginhimo sa nahauna nga mga Kristuhanon, kag kon ano
ang Iya himoon para sa imo. Tungod ang Balaan nga
Espiritu amo ang imo tuytuy indi ka na dapat magbatyag
nga ikaw nagaisahanon ukon walay kabulig.

Himoa Ini

1. Gusto mo bala angkonon ang Ba-
laan nga Espiritu subong Abyan
kag Mananabang? .

2. Luyag mo bala makilala sing ha-
nuot ang Balaan nga ESpritu? ...

3. Panumduma kon paano ka gin-
buligan sang maayo mo nga mga
abyan. Sunod, panumduma kon
ano ang ginbuhat ni Jesus sa ka-
tawhan kag kon ano ang pagabu-
buhaton sang Balaan nga Espi-
ritu para sam imo: .

4. Sauloha ang Juan 14: 16,17.
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SIA MAGABULlG SA IMO

Si Jesus nagsaad sa pagpadala sang isa ka Manan
bang. Gingamit Ni a ang pulong sa Griego nga amo ang
Paraclete, nga kon kaisa ginabadbad "Manuglipay." Ini
nagakahulogan "ang isa nga gintawag saluyo agid magbu-
lig." Ang iban nga ngalan sang Paraclete nagapahayag
kon ano ang Iya mga gahum kag mga katungdanan kag
kon paano ka Nyia mabuligan. Sia gintawag nga Espiritu
sang kabuhi, Balaan nga Espiritu. Ang Espiritu sang
kamatuoran, ang Espiritu sang kaalam, ang Espiritu ni
Kristo, kag ang Espiritu sang Dios. Kon ano man ang imo
problema, ang imo Mananabang may paagi ukon lalang
sa pagbulig sa imo.

Ang Espiritu Sang Kabuhi
Nagakinahanglan ka bala sing pag-ayo sang imo la-

was? Sa lainlain nga bahin sang kalibutan karon ang
masakiton nga mga tawo nagabaton sang makatilingala
nga kaayohan tungod sa sabat sa pangamuyo. Ang

bungol makabati liwat. Ang mga bulag makakita. Ang
mga paralitiko nagahaboy sang ila mga sungkud kag liwat
makalakat tungod sa gahum sang Balaan nga Espiritu.

, Sia ang Espiritu sang kabuhi nga nagahatag sing kabuhi
sa tanan nga buhi nga tinuga. Sia kaupod ni Jesus sa
pag-ayo sing mga masakiton kag sa gihapon nagahimo
sang amo nga buluhaton.

Matun·an nimo sa madason nga leksyon kon paano
pa gid ang Espiritu sang kabuhi magahatag sa imo sing
kabuhi kag pagkaayo sa lawas kag kalag . isa ka malipa-
yon, contento nga kabuhi sa duta, kag mahimayaon, wa-
lay katubtuban nga kabuhi sa palaabuton. Apang kon
buot mo mabaton ang kabuhi nga ginahatag sang Espi-
ritu, dapat ikaw magtugot sa Iya sa pagtuytuy sa imo.

Roma 8:5,6. Kayang mga nagakabuhi sono
sa unud nagahimulat sang mga butang sang unud,
apang ang mga nagakabuhi seno sa Espiritu naga-
himulat sang mga butang sang Espiritu. Kay ang
paghunahuna sono sa unud kamatayon, apang ang
paghunahuna sono sa Espiritu kabuhi kag paghi-
dait.
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Himoa Ini

5. -, Maghatag sing pito ka ngalan sang Balaan nga
Espiritu.. . .

6. Basaha ang Roma 8:5,6 sing lima ka sulit .

.1- ---1<,

Ang Balaan nga Espiritu

Nabudlayan ka bala sa pagkabuhi sang matarung
nga sari sang kabuhi? Luyag mo bala nga mangin maayo
pa ikaw nga Kristuhanon? Ang Balaan nga Espiritu amo
ang, imo Mananabang. Sia amo ang Espiritu sang pagka-
bala~n. Ang pagkaba~p~!!aga){ahulogan "ginpain gikan
sa sala- kag ginhatag sa Dio~:-" Ang Balaan nga Espiritu
nagapakita kon daw ano ka lain sang aton sala kag naga-
bulig sa aton sa pagsikway sa ila. Kon tugotan naton Sia,
tuytuyan kita Niya sa pagpalapit pa gid sa Dios kag sa
pagpalayo gikan sa mga sala sibong sang bugal, pagkamai-
yaiyahon, pagkamalalison, pagkamaakigon, pagkamatina-
astaason, dumot, pagkamasumpongon, katamad, kalo-
oy .sa kaugalingon, pagkamabinatoon, kadalok kag
malain nga mga hunahuna kag buluhaton.

Ayhan nagakinahanglan ka sing bulig sa pagdula
sang imo mga batasan nga indi maayo. Kon Kristuhanon
ikaw, ang imo lawas templo sang Balaan nga Espiritu.
Magabulig Sia sa imo sa pagsikway sang bisan ano n.ga
bisyo nga magaguba sang imo lawas.
Madamu ang nahigtan sang bisyo sa tJI~
opyo kag makahalalit nga bulong ukon '\ I, I

narkotiko nga ginhilway sang Balaan. ' 1\\
nga Espiritu. Ang mga doktor kag so- !J:
dal workers makasarang lamang sa .
paghatag sing umalagi nga bulig sa ila.
Sang nawad-an na sila sing paglaum, nagliso sila sa Dios
kag nangayo sing bulig. Sa tapus nila mabaton si Gino-
ong Jesus subong nga ila kaugalingon nga Manluluwas ila
ginpangayo ang Balaan nga Espiritu sa pagpuno sa ila kag
sa paghatag sa ila sing gahum sa pagkabuhi para sa Dios.
Sang napun-an sila sang Balaan nga Espiritu Iya sila gin-
hilway gikan sa bisyo sang pag-inom sang makahalalit
nga bulong. Ginpun-an Niya sila sang gugma sang Dios
kag sang handum sa pagbulig sa iban. Madamu sa ila ang
nagawali sang maayong balita karon. Ang ila kabuhi na-
ngin matinlo tungod sang Espiritu sang pagkabalaan nga
nagapuyo sa ila.
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1 Pedro 1 :2. ~ga pinili kag tinangdo sang Dios nga
Amay kag ginpakabalaan sang Espiritu.

Himoa Ini

7. May mga sala ka bala ukon malain nga bis-
'1o? Buot mo bala nga ang Balaan nga Espi-
ritu maghilway sa imo? Isulat sila nga maki-
ta mo kag makita man Niya. Pangabay sa Iya
nga maggahum kag maghilway sa imo gikan
sa mga sala nga ini.

SIA MAGATUDLO SA IMO

Ang Espiritu Sang Kamatuoran

Juan 16:13. Kon ang Espiritu sang kamatuoran
mag-abut, magatuytuy sia sa inyo sa bug-os nga
kamatuoran.

Sa wala lang madugay may mga bumulutho sa se-
minaryo nga nakabaton sang Balaan nga Espiritu. Ang

kamatuoran sa Biblia hinali nangin buhi para sa ila. Na-
tingala ang ila mga manunudlo tungod may bag-ong pag-
hangup sila sa espirituhanon nga mga butang. Ang Espi-
ritu sang kamatuoran nagkunsad sa ila.
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Himoa Ini

Saulo ha ang Huan 16:13

Gusto mo bala ang Espiritu sang

kamatuoran magatudlo sa imo?

Ang Espiritu Sang Kaalam

Nagakatingala ka bala kon ano ang imo himuon
ukon paano mo masabat ang imo mga problema? Ang
Espiritu sang Kaalam nagkari sa pagbulig sa imo .. Sia ma-
gatuytuy sa imo kag magapakita kon ano ang labing ma-
ayo para sa imo. Sa apat ka leksyon magatuon ikaw kon
paano Niya mahimo ini. .

Gusto mo bala ang kaalam sa pagpangabudlay sa
Dios? Sa Binuhatan makita mo nga ang mga deakono
dapat mapun-an sang Balaan nga Espiritu agud makahimo

sila~ng~mb:w~n~o. AY~"

tudlo sa Escuela Dominical. ukon nagapamatuod sa imo
mga kaabyanan, ukon nagawali. Ang Espiritu sang kaa-
lam luyag magpuno kag magbulig sa imo subong sang Iya
pagbulig sa mga manugpangabudlay sa nahauna nga
iglesia.

Binuhatan 6:10. Apang wala sila makasarang sa
pagsumpong sang kaalam kag sang Espiritu sang
iya pagpamolong.

Himoa Ini

10. Kinahanglan ka bala mapun-an

sang Espiritu sang Kaalam? .....

Nga? .
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SIA MAGAPAKILALA SANG DIOS SA IMO

Ang Espiritu Sang Dios

Matuod bala ang Dios para sa imo? Isa bala Sia ka
malayo nga Makagagahum nga ginatawag lamang nimo sa
tion sang kapiotan? Ukon Sia bala isa ka mahigugmaon

r:;"a langitnon nga Amay nga nagakabalaka
~~ sa tagsa ka magamay nga bahin sang

imo kabuhi? Ang imo mga palanga-

D muyoon ginabungat lamang bala sang
imo baba apang wala ginaupdi sang hu-

""""",J .... fl{f nahuna? Isa lamang bala ini ka bulo-
haton ukon isa ka pagpakighambal sa

Dios nga Imo Amay Ang Espiritu sang Dios nagkari sa
imo sa pagpakilala sang Dios sa imo sing maayo pa.

I Corinto 2:10-12. Sa aton ginpahayag sang
Dios paagi sa Espiritu. Kayang Espiritu nagausisa
sang tanan nga butang, bisan ang mga kadadalman
sang Dios .... Walay sin-o nga nakahangup sang mga
painoino sang Dios luwas ang Espiritu sang Dios.
Karon nabaton ta ... ang Espiritu nga gikan sa
Dios, agud nga mahangpan ta ang mga hiyas nga
ginhatag sa aton sang Dios.

Magapangamuyo para sa imo ang imo manunudlo
subong sang ginpangamuyo ni Pablo sa mga Kristuhanon
sa Efeso:

Efeso 1: 17-19 ..... nga ang Dios sang aton Ginoong
Jesu-Cristo, ang Amay sang himaya, maghatag sa
inyo sang espiritu sang kaalam kag bugna sa pagki-
lala sa sa iya, nga naiwagan ang mga mata sang
inyo mga tagiposoon, agud nga mahibaloan ninyo
kon ano ang paglaum diin gintawag kamo. kon ano

ang kamanggaran f~I~I~~
sang mahim.ayaon ~~ t~ =~
nga panubhon sa "" .. ~
mga balaan, kag· ~Y:
kon ano ang di- 'ii f:
matakus nga pag-
kadaku sang iya gahum sa aton nga nagatoo, sono
sa pagpanghikot sang kusug sang iya gahum.

Himoa Ini

11. Basaha ang Efeso 1:17-19 sing lima ka sulit.
Himoa ini bilang imo pangamuyo, para sa
imo kaugalingon kag para sa iban.
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Ang Espiritu Ni Kristo

Sang ikaw maluwas ang Balaan nga Espiritu amo
ang naghimo nga si Jesus nangin matuod para sa imo.
Ginpakilala Niya sa imo nga si Jesus indi lamang isa ka
maayo nga Manunudlo nga nagkabuhi sang una. Ginpaki-
lala Niya ikaw sing personal kay Jesus nga Anak sang
Dios kag nagbulig Sia sa imo sa pagbaton sa Iya subong
nga imo Manluluwas. Agalon, kag walay katapusan nga
Hari. Ginbutang Niya ikaw sa idalum sang kagamhanan
ni Kristo kag ginhimo ikaw nga bahin sang Iya lawas
nga amo ang iglesia. Ini isa ka matuod tuod nga pag-isa
kag tungod sini si Kristo nagapuyo sa imo paagi sa Iya
Espiritu.

sa wala pa ang adlaw sang Pentecostes ang Balaan
nga Espiritu kaupod na sang mga sumulonod ni Jesus,
apang ang Ginoo nagsaad nga ang Espiritu magakari sa
isa ka bag-o nga paagi kag
magapuno sa ila. Si Jesus
mismo amo ang magabau-
tismo sa ila sa Balaan nga
Espiritu. sa tapus Niya sila
mabautismuhan, ang Bala-
an nga Espiritu nagatudlo
sa ila sing hayag pa gid na-
hanungod kay Jesus kag
naghatag sa ila sing gahum
sa pagsugid sa iban naha-
nungod kay Kristo.

Sa amo man nga bagay· karon, ang tanan nga nata-
wo liwat may Espiritu ni Kristo. Apang si Jesus luyag
magbautiso sa ila agud sila mangin mabinungahon nga.
saksi para sa Iya. Imo ini matun-an sa ulihi.

Himoa Ini

Juan 15:26; 16:14. "Apang kon magkari ang Ma-
nanabang, nga akon ipadala sa inyo gikan sa Amay,
sia magasaksi sa akon; Himayaon Niya ako, kay
kuhaon Niya ang akon kag ipahayag ini sa inyo."

12. Gusto mo bala ang Espiritu nga
magapasanag sa imo nahanungod
kay Jesus? Kon amo, pangayo
sa Iya sa paghimo sini.
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SIA MAGAPUNO SANG IMO KABUHI SANG
GUGMA

Ang kinahanglan sang kalibutan karon amo ang
gugma nga mahinatagon, gugma nga ang Dios lamang ang
makahatag. Magamit ikaw sang Dios sa pagpakita sining
sari sang gugma kon tugotan mo ang Balaan nga Espiritu
sa pagpuno sa imo sang gugma sang Dios.

Sa Daan Nga Katipan, ang Dios naghambal sa mga
manalagna kag nagpakita sa ila sang Iya gugma. Ginsu-
giran nila ang mga tawo sang Iya gugma. Apang madamu
nga mga tawo ang nagdumdum nga ang Dios isa ka ma-
id-id nga Hukom nga handa sa pagsilot sa ila tungod sang
ila mga sala. Wala sila makahangup nga gusto Sia maglu-
was sa ila gikan sa sala kag mangin Amay para sa ila.

Sang ulihi ang Dios nagpadala sang Iya Anak nga si
Jesu-Cristo agud nga Sia magkabuhi sa tunga sang ka-
tawhan kag magpakita kon ano gid ang matuod nga kina-
ugali sang Dios. Matun-an nimo sa pagpanudlo ni Jesus
ang nahanungod sa makatilingala nga gugma sang Dios sa
tanan nga katawhan. Sa kabuhi ni Jesus makita mo ining
amo nga gugma. Sa Iya kamatayon kag pagkabanhaw,
makita mo ang pamatuod sang gugma sang Dios.

Apang ang nahanabu sang 2,000 ka tuig nga nag-
ligad mahimo ayhan nga walay kahulogan sa aton. Gina-
tublag kita sang gutom, kasingkal, krimin, inaw-
ay-tungod sini nagaduhaduha kita kon bala ang Dios ma-
tuod nga nagakabalaka. Dapat naton Sia masugata sing

.kinaugalingon kag pamatud-an sa aton kaugalingon nga
Sia naghigugma sa aton.

Gani ang Balaan nga Espiritu nagkari sa paghatag
sa imo sing isa ka kinaugalingon nga pagpakigkita sa
Dios. Subong nga si Krisro nagkari sa pagpahayag sang
gugma sang Amay, ang Balaan nga Espirtu nagkari sa
pagpahayag sang gugma sang Amay, Kag Anak. Bubuan
Niya ang imo kabuhi sang gugma nga dimasaysay. Sia
nagasugod sa paghimo sini sa tion nga nagbaton sang
kaluwasan. Kon ikaw nabautiohan sa Balaan nga Espiritu
ikaw may digang nga kusog sa pagpahayag sang gugma
sang Dios. Sa mga tinuig ang imo kabuhi padayon nga
magaawas sa bugana nga gugma sang Dios samtang ikaw
mapun-an liwat kag liwat sang Balaan nga Espiritu

Roma 5 :5. Ang gugma sang Dios napasagahay sa
aton mga tagiposoon paagi sa Espiritu Santo nga
ginhatag sa aton.
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Lima ka alagyan sang gugma sa imo Kabuhi!

1. Ang gugma sang Dios sa imo.
2. Ang gugma mo para sa Dios
3. Ang gugma sang iban nga K.ristuhanon
5. Ang imo gugma para sa tanan.

DIOS I••-.•
Ang mga tawo nga napun-an sang Espiritu nagasay-

say sang ila inagihan sing subong sini:
"Ini bautiso sang gugma. Sa hinali may daku ako
nga gugma para sa Dios kag para sa Iya Pulong."
"Ang Balaan nga Espirutu naghatag sa akon sing
bag-o nga gugma para sa akon panimalay, mga ab-
yan, iban nga mga Kristuhanon, kag bisan pa sa
akon mga kaaway."
"Ang Balaan nga Espiritu naghimo nga ang Kalbar-
yo manginmatuod sa akon. Ang akon tagiposoon
napun-an sang pagpasalamat sa Dios. Ang daku nga
gugma sang Dios nag-ibwal gikan sa akon kag nag-
sagahay gikan sa akon mga bibig ang pagdayaw sa
Iya. "
"Ang pagbakho nag-uyog sang akon lawas samtang
ang gugma sang Dios para sa mga nadula nga kalag
nagpuno sa akon kag samtang ang Balaan nga Espi-
ritu nagpangamuyo paagi sa akon para sa ila kalu-
wasan"
Ang mga hitabo nga ini nagasunod sang huluwaran

sang nahauna nga iglesia: "Tan-awa kon daw ano ang ila
paghigugma sa isa kag isa! " Bisan diin ka magkadto ma-
wapwan nimo nga may kauturan nga puno sang Balaan
nga Espiritu nga nagahigugma sa imo. Ikaw makasugod
sang kabuhi nga malipayon pa sang sa imo gindamgo
samtang imo ginatugotan ang Balaan nga Espiritu nga
magpuno sa imo sing gugma.
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17. May Biblia ka bala? . . . . . . . . . . .
Bag-ong katipan? .
Samtang nagatuon ikaw sining pagtu-
lon-an, magbasa ka sing isa ka kapitulo
gikan sa Binuhatan adlaw-adlaw. Kuriti
ang ngalan sang Balaan nga Espiritu sa
tagsa ka duog nga ginsambit sia. Sa uli-
hi imo isugid kon pila ka sulit ginsam-
bit ang Balaan nga Espiritu sa kada ka-
pitulo.

18. Basaha ang ebanghelyo ni San Juan sa
kapitulo 14, 15, 16. Pila ka beses nga
ginsambit ni Jesus ang Balaan nga Espi-
ritu sa Iya ngalan sa tagsa ka kapitulo?
14. . . . . . . 15. .. . . . .. 16 .

19. May mga Kristunanon ka bala nga abyan
nga maluyag magtuon sining pagtulon-
-an? Isulat ang ila mga ngalan kag pu-
luy-an sa pahina 15. Kuhaa ining pahina
a gikan sa imo tulon-an kag ipadala sa
ICI, P.O. Box 1084, Manila. Kon mahi-
mo ipalihog pakigkitaan ang kada tawo
sa listahan. Siguroha kon sila luyag
magpalista sa ICI sa wala mo pa masu-

I lat ~~ ~lamga ngalan sa pahina 15.

20. Indi ka magkalipat sa pagbutang sing
husto nga silyo sa sobre sa wala mo pa
mabalik ang imo palaSinawan. Ang bi-
san ano nga dulot sa kuwarta ukon sa
silyo paggabatonon ini sang mga ma-
nugpangabudlay sang ICI nga may ma-
mlnatub-on nga pagpasalamat.

•

Himoa Ini
13. Sauloha ang Roma 5:5 .

14. ilaragway sa papil ang lima ka alagyan
sang gugma tubtob ini masaulo mo.

15. Sa tuhay nga papil isulat ang luyag mo
nga himoon sang Balaan nga Espiritu
sa imo. Kon gusto mo tagoa ini sa imo
Biblia sa pagpahanumdum sa imo sa
pagpangamuyo kag sa pagpasalamat sa
Dios samtang Iya ginpadala ang sabat.

16. Mahimo mo bala masaulo sing husto
ang Juan 14:16, 17; Juan 16:13;
Roma 5:5? .
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MGA NGALAN KAG PULUY-AN
Ang imo mga abyan nga luyag magtuon sang Mabinuli-
gon Mo Nga Abyan:

15

Isulat sing maathag

Ngalan .
Puluy-an .

Siudad .
Probinsia .

Edad Lalaki. Babayi. .

Ngalan .

Puluy-an .

Siudad .

Probinsia .

Edad .

Ngalan .

Puluy-ana .

Siudad " '.'

Probinsia .

Edad . . . . . . . . .Lalaki. . . . . . . . . Babayj. . . . .

Ang imo Ngalan _ ...•......

Puluy-an .

Siudad .•....................

Probinsia .

Edad Lalaki Babayi .



t MAY ISA IKAW KA ABYAN -
ANG BALAAN NGA ESPIRITU

ANG BALAAN NGA ESPIRITU NAGA-
HATAG SA IMO SING KABUHI

• ANG BALAAN NGA ESPIRITU NAGA-
BULIG SA IMO SA PAGPANGAMUYO

4 ANG BALAAN NGA ESPIRITU NAGA-
TUYTUY SA IMO

S ANG BALAAN NGA ESPIRITU NAGA·
HATAG SA IMO SING GAHUM

6 ANG BALAAN NGA ESPIRITU NAG
PUNO SA IMO

MAGSULAT SA
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