


NGAA NAGKARI ANG ESPIRITU

Ang Balaan nga Espiritu nagkari sa pagbulig sa aton
sa paghunahuna sang mga poinoino sang Dios. Ang aton
tawhanon nga isip maiyaiyahon; ang Diosnon nga paagi
amo ang paghatag sang kaugalingon. Ginadumdom
lamang naton ang aton kaugalingon; ang Dios nagapa-
numdom sang iban. Gani dapat mau isa ka butang nga
mahanabu agid ang hunahuna sang tawo mangin kaang-
gid sa hunahuna sang Dios. Ang Espritu nagkari agid
mahimo ini.

Ang Balaan nga Espiritu nagkari man sa pagpakig-
bahin sa aton sang mga balatyagon sang Dios. Ang Dios
mahigugmaon. Ang tawo wala sing huyog sa pagpangita
sang mga nadula, sa paghalad sang kusog kag tion, kag sa
paghibi kag sa pagpangamuyo para sa mga napuka. Gani,
ang Espiritu lamang sang Dios ang makabutang sina nga
gugma sa aton tagiposoon.

Ang Espritu nagkari man sa pagbulig sa aton sa
pagpangamuyo nga Diosnon. Sia nagkari sa pagbulig sa
aton sa pagpangamuyo nga may Diosnon nga gahum para
sa mga btang nga luyag sang Dios nga aton mabaton.
Wala ta mahibal-i kon ano ang aton pangayoon, kag kita
wala ikasangkol sa pagtugyan sang aton kaugalingon sa
Dios. Gani ang Balaan nga Espiritu nagabulig sa aton mga
kaluyahon. Yari ang isa ka rason kon ngaa kinahanglan
ang pagpamolong sa iban nga hambal. Si Judas (ang ma-
nunulat) nagtugyan nga lig-onon naton ang aton kaugal-
ingon paagi sa "pagpangamuyo sa Espiritu Santo." Maka-
lambut kita sa paghangup nga labaw pa sang sa iya sag
tawhanon nga paghangup. Paagi sa "pagpangamuyo sa
Espiritu Santo," makasulod kita sa labing balaan nga
presensia sang Dios kag makapatunga sa Dios kag sa.tawo
~gi sa pangamuyo. Ini isa ka daku nga pribilihiyo para
sa aton.

sa katapusan, ang Balaan nga Espiritu nagkari SlI

pagbulig sa aton sa aton sa paghimo sang buluhaton san(
Dios. Ano ang paagi sang pagpanghikot sang Dios? Amc
ini: "Indi sa kusug, ukon sa gahum, kondi sa akon Espiri
tu, nagasiling ang Ginoo sang mga kasoldadosan."



Ikaduha Nga Leksyon

ANG BALAAN NGA ESPIRITU NAGAHATAG
SA IMO SING KABUHI

sa Sining Leksyon Ikaw magatuon sang

* K~buhi kag Kabakod para sa Imo Lawas

* Kabuhi kag Kabakod para sa Imo Espiritu

* Kabuhi nga may Tinutuyo

KABUHI KAG KABAKOD PARA
SA IMO LAWAS

Kabuhi gikan sa Espiritu sang kabuhi
Kabuhi-amo ini ang imo nabaton gikan sa Espiritu

nga labaw pa sa tanan nga pilak kag bulawan sining kali-
butan. Ang duha ka ngalan sang Espiritu amo ang Espiri-
tu sang Dios kag Espiritu sang kabuhi. Sia upod sa Dios
nga Amay kag kay Ginoong Jesukristo sa pagtuga sang
kalibutan. Ang Espiritu . .. 'f1"-
sang kabuhi nagdala sing ~ .q -;-r. ,.....
kabuhi sa sining duta: Ang '-( , ..A

Iya gahum nga nagahatag ~ JSV
sing kabuhi amo ang naga- ~ ~~
padalagan sang mga kasu- ~
goan sang tanan nga tinu- . .J OJ,
ga. Ang imo Abyan, ang Espiritu sang kabuhi, naggamit
sining mga kasogoan sang kabuhi agud ikaw matawo si-
ning kalibutan.

Job 33:4 Ang Espiritu sang Dios naghimo sa akon,
kag ang nahibaloan sang akon mga bibig ipamolong
nila sing hanuut.
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Himoa Ini

1. Sauloha ang Job 33:4

2. Maghatag sing duha ka ngalan. sang Ba-
laan nga Espiritu nga ginsambit sining
bahin sang leksyon.

Ang maayong panglawason gikan sa
Espiritu sang kabuhi

Sin-o ang makahatag sa imo sing kabuhi kon ikaw
maluya? Ukon kapagsik kon ikaw nagamasakit? Sin-o
ang maga-apin sa imo gikan sa mga hilo sa imo palibut, sa
mga balatian nga imo masugata? Sin-o ang makahatag
sing paghidaet kag kalipay gikan sa mga kahul-anan sang
mga problema adlaw-adlaw? Sin-o ang makaguba sang
gahum sang mga narkotiko nga nagaulipon kag sang bis-
yo sang pag-inom sang alak? Sin-o ang makahimo nga
ang mga bungol makabati, ang bulag makakita, kag ang
mga paralitiko makalakat liwat? Sin-o ang makaayo sang
kanser, aro balatian sa tagiposoon, kag iban pa nga mga
balatian? Sin-o ang makabuhi bisan sa mga patay? Ang
imo Abyan, ang Espiritu sang kabuhi! Sia nga naghimo
sang aton lawas makahibalo liwat sa pagayo sini.

Lainlain nga mga paagi ang gmagamit sang Espiritu
sa pag-ayo. Madamu ang nag-ayo sang sila nagbaton kay
Kristo nga ila manluluwas; ang iban, sang sila ginbau-
tisohan sa tubig ukon sa Balaan nga Espiritu. Madamu
ang nag-alayo gilayon sa tapos sila mapangamuyoan; ang
iban, inanay. Ang iban gin-ayo samtang nagabasa sang
Biblia; ang iban samtang nagahiambit sang Santa Cena,
nagasimba nga nagapangamuyo, ukon nagahimo sang ila
buluhaton. Samtang ang mga anak sang Dios nagapanga-
muyo kag nagatoo, ang Espiritu sang kabuhi nagapasa-
gahay sang Iya kabuhi kag kusog sa tawo nga ginapanga-
muyoan.

Ang Espiritu sang kabuhi nagadala man sing kaayo-
han sa hunahuna kag mga kaugatan. Sia nagahilway sa
mga tawo gikan sa kapiotan, kahadluk, kag tanan nga
sari sang balatian sa isip. Sia nagahilway sa mga tawo
gikan sa gahum sang Yawa, subong sang ginhimo ni Jesus
sang diri Sia sa duta.
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Ang Balaan nga Espiritu nagapanghikot paa-
gi kay Jesus sa pagdala sing pag-ayo kag maayong pang.
lawason sa tanan nga nagakinahanglan sini.

Binuhatan 10:38. Kamo nakahibalo ....kon paano
nga si Jesus nga Nazaretnon ginhaplas sang Dios
sang Espiritu Santo kag sang gahum; kon paano
nga naglibut sia nga nagahimo sing kaayohan kag
nagapang-ayo sang tanan nga ginpapiotan sang
yawa., kayang Dios kaupod niya.

Sa tapus si Jesus magkayab sa langit, ginpadala
Niya ang Balaan nga Espiritu sa pagtal-us sa Iya. Ang
Balaan nga Espiritu nagpuno sang mga tumuloo kag
nagpadayon sa paghimo sang mga katingalahan paagi sa
ila kaangay sang Iya nahimo paagi kay Jesus.

Binuhatan 5:12, 16 Karon paagi sa mga kamut
sang mga pinadala madamu nga tanda kag kala-
tingalahan ang nagahimo sa katawohan.z, Nagdu-
gok man ang katawohan gikan sa mga banwa sa
palibut sang Jerusalem, nga nagadala sing mga ma-
sakiton kag sang mga ginsakit sang mga espiritu
nga dimatinlo, kag ang tagsatagsa sa ila nag-ayo.

Ang nahauna nga Kristohanon ginhatagan sang Ba-
aan nga Espiritu sang charisma ukon diosnon nga gahum
19a ila kinahanglan sa pagpadayon sang buluhaton nga
~nsuguran ni Jesus. Siam ka mga hiyas ang nalista sa 1
~rinto 12. Ang tatlo sa ila amo ang hiyas sang pagtoo,
lagpang-ayo, kag katingalahan.

I Corinto 12: 9, 10. Sa isa pagtoo paagi sa amo
nga Espiritu sa isa ang mga hiyas sa pagpang-ayo
paagi sa isa ka Espiritu, sa isa ang mga pagbuhat
sang mga katingalahan.
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Nakahibalo ang madamu nga mga Kristuhanon nga
ang ginhimo sang Balaan nga Espiritu sa nahauna nga
iglesia sa Tulon-an sang Binuhatan amo ang huluwaran
sang Dios para sa Iya iglesia. Nagapangayo sila kay Jesus
nga pun-an sang Balaan nga Espiritu kag ini ginhimo Niya.
Nagpangayo sila nga ang Balaan nga "Espiritu maggamit
sang Iya mga hiyas paagi sa ila kag Iya ini ginahimo.
Tungod sini, madamu ang nakabaton sing pag-ayo paagi
sa gahum sang Balaan nga Espiritu bilang sabat sa panga-
muyo.

Si Santiago nagahatag sa aton sing sulondon sa pag-
baton sang pag-ayo. Dapat naton pangayo on ang mga
pangulo sa iglesia sa pagpangamuyo sa aton. Mahimo nga
sia isa ka pastor, ebanghelista, ukon deacono. Sa Biblia,
ang lana simbolo sang Balaan nga Espiritu. Ang mga
tawo ginhaplas sing lana sa pagpakita nga sila nahalad sa
Dios kag nagasalig sa Iya Espiritu sa pagpanghikot sa ila.
Ang lana wala nagaayo. Ang Espiritu amo ang nagaayo.

Santiago 5:14, 15. May nagamasakit bala sa inyo?
Magpatawag sang mga tigulang sang iglesia kag pa-
ngamuyoan sang pagtoo magaayo sang nagama-
sakit, kag ang Ginoo magabangon sa iya.

Bilang isa ka tumuloo ni Ginoong JesuKristo, ikaw
mahimo nga magamit man sang Balaan nga Espiritu sa
pagdala sing maayong panglawason sa iban. Mapakita mo

sa ila sa Biblia nga si Jesus
nagaayo sang masakiton.Ipa-
kilala sa ila nga Sia nagasa-
bat gihapon sang pangamuyo
kag naga-ayo sa tawo paagi sa

gahum sang Balaan nga Espiritu. Ang tagsa ka tumuloo
kay Jesu Kristo may katarungan sa pagpangamuyo sa
masakiton kag sa paglaum nga sila mag-ayo. Nga-a? Si
Jesus nagsaad sini! Gani, magtoo!

Marcos 16:17,18. Kag ining mga tanda rnagaupud
sa mga nagatoo; sa akon ngalan magasobol sila an!
mga yawa; magapamolong sila sing bag-o nga mgs
hambal; magauyat sila sing mga man-ug, kag kor
makainum sila sing makahililo nga butang, indi in
nga mas-a makahalit sa ila; magapandong sila san]
ila mga kamut sa mga masakiton; kag magaayo sih
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Himoa Ini

Isulat ang sabat

3. Suno sa ginsaad ni Jesus sa Marcos
16:17,18 .
magbutang sang ila .
sa masakitaon, kag sila .

4. Ang Balaan nga Espiritu nagahimo bala
sing milagro sang pag-ayo karon .....

Pagkabanhaw gikan sa Espiritu sang
kabuhi

Ang Balaan nga Espiritu nagbahaw kay Jesus gikan
sa minatay kag nagbalhin sang Iya lawas. kag Sia maga-
himo sing amo man para sa imo! Ang Balaan nga Espiri-
tu nagakabuhi sa mga inanak sang Dios karon sa pagha-
tag sa aton sing bugana nga kabuhi nga ginsaad ni Jesus.
Kag sa pila ka adlaw Sia magahatag "sing kabuhi nga
nabanhaw sa tanan nga nagtoo kay Jesus. Sia magabalhin
man sang aton mga lawas sa pagbangon agud magsugata
kay Jesus sa kahanginan. Sa aton nabalhin nga lawas indi
na naton mahibaloan kon ang kaluyahon, kasakit
balatian, ukon kamatayon! ~\' /,- -- -- -

~ -
~

Roma 8:10, 11. Apang kon si Cristo yara sa inyo,
bisan ang inyo mga lawas patay bangud sa sala, ang
inyo mga espiritu buhi bangud sang pagkamata-
rung. Kon ang Espiritu sang nagbanhaw kay Jesus
nagapuyo sa inyo, nga nagbanhaw kay Cristo Jesus
magahatag sing"kabuhi man sa inyo mga lawas nga
mamalatyon paagi sa iya Espiritu nga nagapuyo sa
inyo.
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Himoa Ini

5. Basaha ang Roma 8:10-11 sing lima ka
sulit.

6. Pasalamati ang Dios tungod sa paglaum
nga yara sa pagkabanhaw.

KABUHI KAG KUSOG PARA SA IMO
ESPIRITU

Espiritu nga kabuhi
Indi lang kabuhi sa imo lawas ang imo ginakina-

hanglan. Kinahanglan mo ang kabuhi nga walay katapu-
san nga ginhanda sang Dios para sa imo espiritu. Si Jesus
namatay tal-us sa imo sa paghatag sa imo sining kabuhi.
Kag ang Balaan nga Espiritu nagadala sinang kabuhi sa
imo. Ang pagbalhin nga gindala Niya sa imo daku kaayo
nga si Jesus nagtawag sini nga bag-ong pagkatawo. Ini
nga pagbalhin ginatawag man nga pagliso (conversion)
Wala sing bisan sin-o nga makakadto sa langit ukon ma-
ngin anak sang Dios kon wala sining milagro sang espiri-
tuhanon nga pagkatawo. Si Jesus nagsiling:

Juan 3:6. 7. "Ang natawo sa unod. unud.kag ang
natawo sa Espiritu. espiritu •.....Kinahanglan kamo
matawo liwat."

Yari ang ginhimo sang Balaan nga Espiritu sa imo
sang ikaw nagliso: Ang Balaan nga Espiritu nagtuytuy sa
imo

1 Ang Balaan nga Espiritu nagtuytuy sa
) kay Kristo. Ang Balaan nga Espiritu nag-

handa sa imo sa pagliso paagi sa pagpakita sa
imo nga ikaw makasasala. ginhukman nga
L, mahamulag gikan sa Dios

~

sing dayon. Sia nagpatalu-

~

pangud sa imo nga indi mo
maluwas ang imo
ka~galingon. Sia nagbuli~
sa Imo sa paghangup nga SI
Jesus namatay para sa imo

,ff kasal-anan. Sia naghimo
~~ . hrylo sa pagbiya sang imo nga

sala. kag magbaton sang pagpatawad nga gi-
natanyag ni Jesus sa imo. Sia naghimo nga si
Kristo mangin matuod sa imo kag nagbulig
sa imo pagbaton sa Iya subong nga imo Man-
luluwas.
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2 Ginbugto sang Balaan nga Espiritu ang ga-
hum sang sala nga nagagapus sa imo, ginhata-
gan ikaw sing bag-o nga ugali, kag naghimo
sa imo nga anak sang Dios.

Roma 8:2. Kayang kasugoan sang Espiritu sang
kabuhi kay Cristo Jesus naghilway sa akon sa kaso-
goan sang sala kag kamatayon.

Roma 8:4. Agud nga ang ginakinahanglan sang ka-
sugoan matuman sa aton, nga nagaginawi indi sono
sa unod kondi sono sa Espiritu.

3 Ang Balaan nga Espiritu nagkari agud nga
magkabuhi sa imo, sa pagbulig sa imo, sa
pagtuytuy sa imo, kag sa pagpakilala sa imo
nga ikaw anak sang Dios.

1 Corinto 6: 19. Wala bala kamo makahibalo nga
ang inyo lawas templo sang Espiritu Santo nga
yara sa inyo, nga inyo nabaton gikan sa Dios?

Galatia 4: 6 Kag bangud nga mga anak kamo, ang
Dios nagpadala sang Espiritu sang iya Anak sa aton
mga tagiposoon.

Roma 8:15. 16. Kay wala kamo makabaton sang
espiritu sang kahiolipnan nga sa kahadluk liwat, kon-
di nakabaton kamo sang espiritu sang pagkaanak,
Kon nagatuaw kita, "Abba! Amay! " Ang Espiritu
gid nagasaksi upud sa aton espiritu nga mga anak
kita sang Dios.

Himoa Ini

7. Ang tatlo ka buhat sang Espiritu nga
imo natun-an nahitabo na bala sa imo
kabuhi? .

8. Kon may kulang nga wala mahitabo sa
imo, basaha liwat kag magpangamuyo
nahanungod sa kada isa sa ila. Panga-
yoa ang Balaan nga Espiritu nga maghi-
mo sang Iya buluhaton sa imo.
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Espirituhanon nga kusog

Ginapakaon mo ang imo lawas, ginapanaptan InI.
kag gina-atipan sing labing maayo nga imo masarangan
Nga-a? Tungod luyag mo ini nga mangin busog, mataw
hay, mabakod, kag maayo. Dapat man nimo atipanor
ang imo espiritu kon gusto mo nga ini mangin busog
malipayon makusog kag maayo.

Ang pangamuyo importante man para sa imo es·
piritu subong sang hangin nga imo ginaginhawa para sa
imo lawas. Sa madason nga leksyon tun-an mo kon paa
no ang Balaan nga Espiritu nagabulig sa imo sa pagpanga
muyo.

~ Ang Polong sang Dios suborn
sang pagkaon para sa imo espiritu

•

Ang Balaan nga Espiritu nagkari s
pagbulig sa imo sa paghangup san:

. Biblia. Sia amo ang tagsulat saru
Biblia, gani Iya nahibaloan ukon na
hangpan ang tanan sa sini. S
dumaan nga panag-on ang Balaai

nga Espiritu nagtandog sa mga tawo sang Dios sa pagsu
lat sa Biblia, sang mga butang nga dapat mo rnahibaloan

2 Pedro 1:21 Ang mga tawo nga gintandog san
Espiritu Santo nagpamolong gikan sa Dios.

Nagsaad si Jesus sa mga gintoton-an nga kon an,
Balaan nga Espiritu magkari Sia ma atudlo sa ila. Pagks
tapus nga nabautisohan sila sa Espiritu sa Adlaw san
Pentecostes, nadugangan pa gid 3'1g ila paghangup sa pi
long sang Dios. Madamu ang nakabaton sang bautiso san
Balaan nga Espiritu nga makasiling nga ini natabu ma
sa ila.

Juan 14:26. Ang Mananabang, ang Espiritu Santc
nga ipadala sang Amay sa akon ngalan, magatudl
sia sa inyo sang tanan nga butang, kag magapahar
umdum sa inyo sang tanan nga akon ginsiling s
inyo.
Nehemias 9:20. Ikaw naghatag man sang imo ma,
yo nga Espiritu sa pagtudlo sa ila....

Sa libro nga Catholic Pentecostal nga ginsulat I

Kevin kag Dorothy Ranaghan imo mabasa ang madarm
nga pamatuod subong sini:

"Sa hinali nakita ko ang akon kaugalingon nga da
ginabutong sa kasulatan. Daw kadali mahangpa
sang iya nga pulong. Ang pangamuyo mangin dak
nga kalipay sa akon."
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"Nagkadto ako sa akon hulot sa dormitoryo kag
nagpabilin tubtub alas tres sa aga sa pagbasa sang
mga Salmo kag Binuhatan. Daw' indi ko mabutang
ang akon Biblia. Gusto ko magbasa sing padayon."

"Halin sang mabautisohan ako sa Balaan nga Espi-
ritu, Sia nagtudlo sa akon sang madamu nga kasu-
latan labaw sang tanan nga natun-an ko sa bilog ko
nga kinabuhi. Kon ako magbasa sang Biblia karon
ang mga tinaga daw buhi tungod kay si Kristo na-
gakabuhi sa akon."

Himoa Ini

9. Sauloha ang Juan 14:26

10. Panumduma ang imo espiritu kon ikaw
nagabasa sang Biblia. May kalipay ka
bala nga mabasa ini? Gusto mo bala
nga magdugang ang imo paghangup si-
ni?

11. Pasalamati ang Dios tungod sa Biblia
kag sa kahigayonan mo sa pagpanga-
muyo. Sa wala pa nimo mabasa ang
Biblia sa adlaw-adlaw, ipangabay sa Ba-
laan nga Espiritu nga gamiton Niya ini
sa paghambal sa imo.

:spirituhanon nga pagtubo
Ayhan nakabati ikaw sang mga tawo nga nagasi-

ling: "Tuloka ina nga bata! Kada adlaw nagakaanggid
ang nawong niya sa iya amay! " Samtang ang mga bata
nagatubo, sila sa kinaandan ~
nagatubo nga kaanggid sang
ila ginikan. Kon tulokon na-
gakaanggid man bala ikaw sa
imo langitnon nga Amay
adlaw-adlaw? Samtang gina-
tugotan mo ang Balaan nga Espiritu sa pagtuytuy sa imo
adlaw-adlaw, ikaw magatubo sing espirituhanon. Makita
sang iban nga yara sa imo ang kinaugali sang imo la-
ngitnon nga Amay? Ining mga kinaugali ginatawag nga
bunga sang Espiritu.
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Galacia 5:32. Apang ang bunga sang Espiritu amo
ang gugma, kalipay, paghidait, pagbatas, pagkalolo,
pagkaayo,pagkatutum, pagkamapainubuson, pagpu
gong sang kaugalingon.

Sang ikaw bata pa, indi ka
makabulig sang imo kauga-
lingon. Apang sang ikaw nagtu-
bo ikaw amat-arnat nga nagba-
kod. Madamu ka sing bag-o
nga inagihan kag natun-an mo
ang mga butang nga indi mo
mahimo sadto. Ang Dios naga-
tuytuy man sang Iya mga
anak sa espirituhanon nga
mga dalanon: may pagpakama-
ayo, may pagtilaw, may bulu-
haton para sa Iya. Ini tanan
magabulig sa imo sa pagtubo
sing espirituhanon.

Ang Bautiso sa Balaan nga Espiritu isa ka pagpaka-
maayo nga luyag sang Dios nga maangkon sang tanan
Niya nga anak. Ini ginatawag man nga "pagpuno sang
Espiritu." Dumduma nga ang Balaan nga Espiritu may
anggid nga ugali subong sang Iya sang Dios nga Amay
kag ni Ginoong JesuKristo. Ang Balaan nga Espiritu gus-
to magpuno sa imo sing lubos agud ang imo ugali malatom
sang ugali sang Dios. Ang ugali sang Dios amo ang gugma
kag pagkabalaan. Gani kon ikaw puno sang Balaan nga
Espiritu, ikaw puno sing gugma kag pagkabalaan.

Dumduma ang mamala nga espongha. Kon ibutang
mo ini sa isa ka baldi nga tubig, ini magasayup sang tubig

'" ~ nga iya masarangan. Ipagua ini kag ini
~ ~~ magapatulo sang tubig. Iwaslik ini, pa- .

~!:~. paa, kag pugaa, ano ang mahanabu?
. ~ Ini nagahatag sang tanan nga tubig gi.
1...~J kan sa iya. Ikaw kaangay sang espong-

~

. I·,)" ha. Si Jesus gusto magbautiso sa imo sa
• I _ Balaan nga Espiritu. Buot Niya nga

. • "- itugmaw ikaw sa Espiritu sang kabuhi
tubtub ikaw malatom sang Iya ugali sa tagsa ka bahin
sang imo kabuhi. Kon ikaw puno sang Espiritu, ang
gamo magauyog sa imo. ang . mga tawo magahalit sa imo,

apang ang tanan nga pag-iplt sang kabuhi magapuga la-
mang sang gugma sang Dios nga nagapuno sa imo.
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Si John L. Sherril, ang Epsicopalian nga manunulat
sang libroo nga They Speak With Other Tongues, naga-
sugid sang natabu sa iya sang mabautisohan sia sa Balaan
nga Espiritu:

Sa tion sang pagbautiso sa akon sa Balaan nga Espi-
ritu, may isa lamang ka balatyagon nga nagalikop
sa akon kag ini amo nga ako ginapaligoan, ginalibu-
tan, ginahugasan sing lubos sang gugma ... Daku ang
aton kabalaka sa gahum sang Balaan nga Espiritu.
Apang ang kinaiya sina nga gahum, nagatoo ako
amo ang gugma ...

Naisipan ko nga ang likom sining pagkabalaan nga
nagabalhin amo ang gugma. Sang matilawan ko
ining pagkapuno sang gugma paagi sa bautiso sang
Balaan nga Espiritu, nakita ko nga ako natinloan,
ginpalig-on, gin-ayo. Nakilala ko ang sari sang ka-
dagayaan nga wala ko gindamgo sadto.

Himoa Ini

12. Sauloha ang Galatia 5:22, 23

13. Ano bala nga mga bunga sang Espiritu
ang luyag mo nga mamunga sa imo ki-
nabuhi?

Magpangamuyo ka nga ang Balaan nga
Espiritu magpatubas sining mga bunga
sa imo kinabuhi. .

14. Ano ang duha ka kinaugali sang Dios
nga sarang makita sang tawo sa Iya ka-
anak an?
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KABUHI NGA MAY TINUTUYO

Wala ka matawo agud magsagod lang sang imo
kaugalingon. Ang imo tawohanon nga kabuhi may tinu-
tuyo nga daku pa sang pag-atipan lang sang imo lawas.
Kag ang imo espirituhanon nga kabuhi labaw pa sang sa
pag-atipan sang imo espiritu. Ikaw natawo agud nga ma-
kapakigbahin sa daku nga plano sang Dios. Sia may pi-
nasahi nga plano para sa imo - isa ka buluhaton para sa
imo.

Ang Balaan nga Espiritu luyag magbulig sa imo
agud ikaw maghaum sa plano sang Dios. Tugoti Sia sa
pagtuytuy sa imo kag ikaw makatukib sang matuod nga
kahulogan kag tinutuyo sang kabuhi. Sia magahatag sa
imo sing buluhaton nga takus sa pagkabuhi kag takus
panginmatyan kag ini amo ang buluhaton ni Kristo. Ang
Balaan nga Espirtu magahimo sa imo bilang isa ka saksi
para kay Kristo sa duha ka paagi: paagi sa imo kabuhi
nga nabalhin kag paagi sa imo pulong. Sia nagpahamtang
sang imo tiil sa dalanon palangit kag magabulig sa imo sa
pag-agda sa iban sa pag-upod sa imo pakadto sa imo
langitnon nga puluy-an.

Binuhatan 1:8. "Apang magabaton kamo sing ga-
hum kon ang Espiritu Santo mag-abut sa inyo;
kag manginsaksi ko kamo."

Maluyag ka bala sing bulig sa pagsugid sa imo nga
abyan nga wala maluwas nahanungod kay Jesus? Ipalists
sila sa walay bayad nga pagtulon-an sa Biblia. Ipadala sl

amon ang mga ngalan kag mga puluy-an sadtong mgi
luyag magbaton sining pagtulon-an.

Himoa Ini
15. Pasalamati ang Balaan nga Espiritu

sa Iya pagkari agud mangin imo
Abyan kag mananabang.

16. Masaulo mo bala sing husto ang
Job 33:4; Juan 14:26; Galacia5:
22,23? ,' .

Isa sang tatlo ka bahin ang imo natun-an sa
sining kurso. Isulat ang husto nga sabat sa tuhay
nga papil palasinawan kag ipadala ini agud magra-
dohan sa

ICI
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AGUD IMO MAHIBALOAN
,

sa tapos matun-an mo ang tatlo ka leksyon ginaki-
nahanglan sang ICI nga ang imo madason nga kurso amo
ang "Ang Imo Bag-o Nga Kabuhi." Ginasiguro namon nga
mssapuan mo nga makakulonyag ang pagtuon sining kur-
so. May isa ka bag-o nga paagi nga ginagamit sa pagtudlo
sa imo kaugalingon nga ginagamit sining libreto. Madali pa
ang imo patuori paagi sini. Madugay mo malimotan, ma-
kaangkon ka sing kasadya samtang nagatuon ka. Kag imo
portante sa tanan maayo pa ang imo paggamit kon ano
ang imo natun-an. Gani magsulat gilayon kag magpanga-
yo sang iban pa nga impormasyon nahanungod sini.

Sa sining tion, ang ICI nagatanyag sa mga bumulut-
ho diri sa Pilipinas sing napulo ka leksyon. Matun-an ninyo
ini sila paagi sa sulat bisan dira kamo sa inyo panimalay.
Sa tapus natun-an mo ang mga leksyon sining daku nga
kurso sa topiko nga "Ang Imo Bag-o Nga Kabuhi," sa-
rang ka makapalista sa sining mga kurso nga masunod:

**
*
*
*

Ang Imo Biblia
San Juan - isa ka tuytuy sa pagtuon
Ang aton ginatoohan
Ang Iglesia
Ang pagpangasawa kag panimalay

Tanan ining mga kurso sang ICI nagapalig-on kag
nagapabakod sa espirituhanon nga kabuhi. Dumdumon
mo nga imo dapat bahinan ang iban sining kabuhi kag
pagpakamaayo. Nga-a bala nga indi ka na magsugod ka-
ron? Nga-a bala indi ka magpangayo sa Dios nga himoon
ka Nia nga mabinungahon agud may ikasarang ka ihatag
sa iban? Ipaalinton sa iban ang kon ano ang imo natun--
an sa nahauna nga mga kurso sang ICI.

I C I
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Agdaha ang iban mo nga mga abyan sa eskuelahan
ukon sa opisina sa pagtuon upod sa imo sa inyo balay
ukon sa isa ka duog nga mahapus matiponan. Sarang mo
matawag ini nga ICI Bible Club - luyag ka bala?

Magsulat sa amon kag magpangayo sing iban nga
impormasyon kon paano ka maka sugod sini kag maka-
angkon sing makakulonyag nga buluhaton sa imo kabuhi
para kay Kristo, samtang nagapadayon ka sa pagtuon
sining mga mataas na nga kurso.



-1 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

MAGSULAT SA

5 ANG BALAAN NGA ESPIRITU NAGA-
HATAG SA IMO SING GAHUM

6 ANG BALAAN NGA ESPIRITU NAG
PUNO SA IMO
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