


ANG BAG-O NGA KALIPAY SA
PAGPANGAMUYO

Yari ang mga pamatuod sang mga estudyante sa se-
minaryo nga sa sining karon lang nakabaton sang bautiso
sa Balaan' nga Espiritu.

"Nabalhin ang amon pagpangamuyo. Nabaton na-
mon ang isa ka pagbag-o nga nagsugod sangtkabuhi
suno sa pagtoo nga lubos. Madamu kami nga nag-
pabilin sa pagpangamuy..o sing madugay n~a may
masunson nga pagdayaw sa Dios."

"Nangin matuod-tuod nga kalipay ang pangamuyo
para sa akon kag mabatyagan ko ang mabas~ug nga
presensia kag gugma sang Dios. Madumduman ko
ang akon paglingkod sa kapilya sing tunga ,sa oras
nga nagakadlaw sa kalipay tungod sang gugma sang
Dios."

"Ang mga tinion nga gingamit ko sa pangamuyo
amo ang labing malipayon ko nga mga tinion.
Akon natalupangdan ang kalipay sa pagpangamuyo
.... Ang 'pagdayaw sa Dios isa ka butang nga wala
ko mahimo sadto. Masunson ako nagapangamuyo
kon may ginapangayo ukon may ginapasalamatan.
Ukon tungod ako nakilala nga ini bUhatop sang
tanan nga Kristuhanon agud sia magmalapitl pa gid
sa Dios kag agud 'nga mahimo sia nga isa ka maayo
nga Kristuhanon. Karon may kalipay na ako sa
pagpangamuyo sa Dios nga may pagdayaw sa I~
kaugalingon. Nabatyagan ko nga daw tama ka lapit
ako sa Iya kag nagaawas ang akon kalipay samtang
ako nagapangamuyo."

"Kon ihambal ko kon ano ang bunga sang bautiso
sa Balaan nga Espiritu sa akon kabuhi, sing tapat
masiling ko nga ini naghimo sang akon kabuhi bi-
lang isa ka Kristuhanon nga labing makakulonyag.
Ini nagpatam-id sa akon sang kabuhi nga dayon
paagi sa pagkilala kay Kristo kag sa Iya Amay.
Wala na ako mahadluk sa pagtawag sa Balaan nga
Espiritu sa paghatag sa akon sing tuytuy, paglipay,
kag gahum' sa pagkabuhi sang isa ka Kristuhanon
nga kabuhi."



IKATLO NGA LEKSYON
ANG BALAAN NGA ESPIRITU NAGABULlG

SA IMO SA PAGPANGAMUYO

sa Sbing Leksyon Tun-an Nimo

• Ang Espiritu Nagatudlo sa Imo
sa Pagpangamuyo

• Ang Espiritu Nagabulig sa Imo
sa Pagsimbasa Dios

• Ang Espiritu Nag'abulig sa Imo sa
Pagtuad

• Ang Espiritu Magapakita sa Imo
kon ano ang Dapat Pangayoon

• Ang Espiritu Magapangamuyo
Pa:Jgisa Imo

ANG ESPIRITU NAGATUDLO SA
IMO SA PAGPANGAMUYO

Ginaisip mo bala ang pangamuyo nga isa ka ka-
tungdanan ukon isa ka malipayon nga pagpakigkambal sa
Dios? Kon ikaw nagapangamuyo mabatyagan mo bala
nga daw malapit ang Dios? Ginasabat bala ang imo pa-
ngamuyo? Mahimo ka makaalagad sa Dios paagi sa pa-
ngamuyo. Makita nimo ang makatilingala nga mga resul-
ta. May espesyalista sa pagtudlo sa mga tawo kon paano
ang pagpangamuyo - ang Balaan nga Espiritu, ang imo
abyan.

Natun-an mo kon ano ang ginahimo sang Espiritu
agud ang Dios mangin matuod sa imo. Samtang ginapa-
hayag Niya sa imo kon paano ikaw ginhigugma sang
Dios, nagatubo man ang imo paghigugma sa Iya kag na-
gahandum sang madamu pa nga tion sa pagpangamuyo.
Nahibal-an mo nga ang Dios nagakabalaka sa imo. Gani
may pagsalig ikaw sa pagpangayo sa Dios sang imo kina-
hanglanon.

Ang Espiritu nagahatag sa imo sing pagtoo sa pag-
pangayo, kag pagsalig nga ang Dios nakabati kag magsa-
bato Ang Biblia nagatudlo sa imo kon ano ang dapat mo
pangamuyoan, paano ang pagpangamuyo, kag kon ano
ang imo dapat paabuton. Ang Espiritu" nagahimo sang
mga saad sang Dios nga mangin matuod sa imo kag naga-
bulig sa imo sa pagangkon sa ila.
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Ang pangamuyo amo ang paghambal sa Dios.
Mahimo ka makamitlang sang imo pangamuyo. Mahimo

_" • man nga sa imo hunahuna Ia-
:. DIOS - mang lbungat pagtungod sa, ...v...-;7 \ \ Dios. Apang kinahanglan nga

•
'l may pagsabtanay: dapat ka

mamati sa Dios kag magham-
bal sa Iya. Kag kon ikaw na-

gahambal sa Dios dapat ka maghimo sining tatlo ka bu-
tang:

1. Magsimba sa Dios
2. Magtuad sang imo sala ukon mga sayop
3. Magpangayo sang imo kinahanglan

Panumduma ang imo pangamuyo nga ini daw rue-
da nga nagabulig sa imo sa pagpadayon sa imo Kristuha-
non nga kabuhi kag pag-alagad para sa Dios. Ang rueda

sang l);~:kleta indi makadaiagan sing malayo kon kulang
sing radius, Subong man, ang Balaan nga Espiritu gusto
magbulig sa imo sa tagsa ka bahin sang imo pangamuyo.

Himoa Ini

1. Ano bala ang pangamuyo?

2. Ang tatlo ka butang nga imo himoun
kon ikaw magpangamuyo?

Ibutang ang X sa tupad sang bahin
sang imo pangamuyo nga daw malu-
ya-ukon kaisa imo ginakalimtan sa imo
pangamuyo.
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ANG BALAAN NGA ESPIRITU NAGABULlG
SA IMO SA PAGSIMBA SA DIOS

May pagsimba bala sa imo tagiposoon kon ikaw
magpangamuyo? Kon ikaw nagasimba ginapahayag ni-
mo ang imo gugma sa Dios. Kon wala sing gugma. wala
man sing matuod nga pagsimba kundi ini mangin isa ka
walay kahulogan nga buluhaton. Ang Balaan nga Espiritu
nagadala sa imo sa pre-
sensia sang Dios kag na-
gabulig sa imo sa pagba-
lus sang Iya gugma.
Kon kaisa paagi sa mga
tinaga sang kanta nga
nagapahayag sang imo
paghigugma sa Dios gi-
nakanta nimo ang imo
pagsimba sa Iya. Kon
kaisa ginadayaw mo Sia
sa mga tinaga kag kon
kaisa sa mahipus nga
pagpasalamat sang Iya
pagkamaayo.

Efeso 2:i8. Kay paagi sa iya kita makapalapit sa
Amay sa isa ka Espiritu.

Filipos 3:3. Kay kita nagasimba sa Dios sa Espiri-
tu, kag nagahi.naya kay Cristo Jesus.

Juan 4:24 Ang Dios Epsiritu, kag ang mga naga-
simba sa iya kinahanglan magsimba sa espiritu
kag kamatuoran.

Ang bantug nga manugwali nga si Charles Finney
nagsulat:

Nagsulod ako kag gintakpan ang ganhaan kag daw
subong bala nga kaatubang ko ang Ginoo. Wala Sia
sing ginhambal, apang nagtulok sa akon tubtub nga
daw matunaw ako sa Iya.tiilan. ',1aghibi ako suhong
sang bata, kag nagtuad sa masarangan ko tungod
kay daw indi ako makatusngaw. Sang naghana
ako nga maglingkod sa higad sang hulot, nabaton
ko ang makusog nga bautiso sang Espiriut Santo ...
Indi masaysay ang makatilingala nga gugma nga
nagsagahay sa akon tagiposoon. Naghibi ako sa ka-
lipay kag gugma.
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Luyag mo bala himoon ang pagsimba subong nga
bahin sang imo buluhaton sa adlaw-adlaw? Mahimo mo
ini. Buligi ang Balaan nga Espiritu sa sining lima ka paagi:

1 Magbasa sing Salmo kada adlaw. Ang mga
Salmo magabulig sa imo pagpasalamat sa
Dios sing dugang pa.

2
"Talupangda ang mga pangamuyo sa Biblia.

Sila mga halimbawa para sa imo.

3 Kon ikaw magpangamuyo, simbaha anay ang
Dios sa wala ka pa makapangayo" sa Iya sang
imo kinahanglanon. Panumduma kon ano
ang luyag Niya kag indi lang kon ano ang
gusto mo.

Sal mo 100: 4 Magsulud ka iya mga gawang nga
may pagpasalamat. kag sa iya mga luwang nga may
pagdayaw! Magpasalamat sa iya, pakamaayohon
ang iya ngalan ~

4 Magkanta sing mga ambahanon sa pagsimba
kag pagpasalamat. Magkanta sa Dios sa ba-
lay ukon sa simbahan. Pamamalandongi "ang
mga pulong kag ipahayag ang imo balatya-
gon paagi sa ila. Ayhan ang Balaan nga Es-
piritu magahatag sa imo sing bag-o nga am-
bahanon sa pagsimba sa Dios.

Efeso 5: 18-20 .... Mag mapuno sang Espiritu ...
magkanta sing mga ambahanon kag mga salmo sa

Ginoo, nga may pagdayaw sa inyo mga tagiposo-
on. Magpasalamat sa walay langan para sa tanan
nga butang sa Dios nga Amay.

Pangayoa sa Balaan nga Espiritu nga buli-
gan Niya ikaw.
Madamu sadtong
napun-an na sang
Balaan nga Espi-
ritu nga nagasu-
gid sang bag-ong

kalipay kag kahilwayan nga ila nakita sa
pagsimba. Ang Balaan nga Espiritu luyag
magbulig sa imo sa amo man nga bagay.
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Himoa Ini

3. Ano bala ang pagsimba?

4. Pasalamati ang Dios sa pagpadala sang
Balaan nga Espiritu agud magbulig sa
imo sa pagsimba sa Iya. Pangabaya sa
Balaan nga Espiritu nga buligan ikaw
sa pagsimba sa Dios. Sa lima ka minu-
tos pasalamati kag dayawa kag simba-
ha ang Dios nga wala sing may ginapa-
ngayo sa Iya nga bisan ano nga butang.

5. Ihambal ang Salmo 145 sa Dios. Pilia
ang isa ka kanta sa pagdayaw kag iam-
ba ini para sa Dios.

6. Ilista ang pila ka butang nga imo gina-
pasalamatan. Pasalamati ang Dios tu-
ngod sa ila.

ANG BALAAN NGA ESPIRITU NAGABULlG
SA IMO PAGTUAD

Nakaagi ka bala nga ang imo pangamuyo daw naga-
bunggo lamang sa atup kag indi makalusot pakadto sa
Dios? Ang Balaan nga Espiritu luyag magbulig sa imo sa
pagkuha sang bisan ano man nga nagaupang sang imo
pangamuyo. Panumduma ang bata kon sia nagalapas sa
iya amay. Malipay bala sia sa pagtan-aw sang iya amay?

o
Nagadalagan bala sia sa pagsugata sa iya amay ukon naga-
tinguha sa pagpalagyo? Bisan pa nga kinahanglan niya
ang bulig sang iya amay, ang iya sala naga-upang. Dapat
niya ituad kon ano ang iya nahimo, magpangayo sa amay
sa pagpatawad sa iya kag mag-untat sa paglapas. Kon iya
ini mahimo, masiguro niya liwat ang gugma sang iya
amay kag sia may kaisog sa pagpangayo sing bulig.
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Ini nagakahanabu man sa aton kag sa Dios nga
aton Amay. Apang kita sa masunson bulag sa aton mga

kasaypanan. Gani ang Balaan
nga Espiritu nagabulig sa pag-
pakita sa aton sang aton sala.
Sia nagapakita sa aton kon
daw ano ka lain sang sala kag
nagabulig sa aton sa pagtuad
sa ila sa Dios. Kon makasayup
kita sa iban, Sia nagatudlo sa
aton nga kita magpangayo
sing kapatawaran sa ila kag
Sia nagabulig sa aton sa pag-

himo sang aton mabuhat agud mahusay ang tanan. Ini
bahin sang mga revival ukon pagpukaw sang iglesia bisan
pa sa panahon sang Biblia.

Si Jonathan Goforth naghatag sing madamu nga
halimbawa sa iya libro nga nga When the Spirit's Fire
Swept Koreo. Binulan nga ang Presbyterian kag Metho-
dista nga mga misyonero nagtipon sa pagpangamuyo ad-
lawadlaw agud makabaton sing pagkapukaw ang iglesia.
Kag isa ka daku nga pagpukaw ang nag-abut kag ini
nagpadayon sa mga tinuig nga nagpatubas sing makusog
kag espirituhanon nga mga iglesia. Ini nagsugod sa isa ka
outstation didto sa Ping Yang.

Ang panimbahon ginhiwat sa kinaandan nga
paagi. Sang wala madugay madamu na ang nagsu-
god sa paghibi kag pagtuad sang ila mga sala. Si Mr.
Swallen nagsiling nga wala pa sia makasalapu sing
hitabu nga tama ka makatilingala, kag nagpili sia
sang kanta nga tuyo niya kantahon nila, sa pag-
-upang sining balud sang balatyagon nga nagadala
sa katilingban. Ini iya ginhimo sing pila beses, apang
walay kapuslanan kag iya ginkilala nga may Isa nga
nagapangulo sa amo nga mitinng.

Sa tapus sini, ang daku nga simbahan sa Ping Yang
naghiwat sang isa ka semana nga pagpangamuyo. Nagpaa-
but sila sing pagpakamaayo apang daw kasubong nga ang
ila pangamuyo wala sing sabat. Sa katapusan nga gab-i,
ang 1,500 ka mga tawo nga nagatambong natingala sang
pagtindog sang isa ka pangulo sa iglesia, si Elder Keel nga
nagsiling nga ang Dios indi magpakamaayo tungod sang
iya sala. Sia ginpangabay sang isa ka abyan nga tagumata-
yon nga sia mangin-administrador sang iya duta. Apang
sa iya paghimo sini iya gintago ang daku nga kantidad
para sa iya kaugalingon. Sa tapus atuad niya ang sala,
nagsiling sia, "Ako magalakat buas sa aga kag iulo ko ang
kwarta sa balo."
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Sa gilayon natalupangdan sang tanan nga ang kaupa-
ngan nakuha kag ang Dios nga Balaan, nagkari.
Ang pagbatyag sang sala naghuyop sa katilingban.
Ang panimbahon nga ginsuguran sang alas siete sa
gab-i, wala matapus tubtub sa alas dos sa
kaagahon. Sa sinang bug-os nga tion pila ka dosena
ang nagatindog nga naghibi, kag nagahulat sang ila
kahigayonan sa pagtuad.

Ginpadyaan ang ila paghatag sing mga bin ulan sa
pagpangamuyo, kay kon ang Balaan nga Espiritu
magkari Sia nagahimo sing labi pa sa sulod sang
anum ka oras sang sa mabuhat sang aton nga mga
misyonero sa anum ka bulan. Sa sulod sang duha ka
bulan labaw sa duha ka libo sang pagano nga mga
Koreano ang nagliso, kag nangin Kristuhanon.

Sa tunga-tunga sang 1907 may 30,000 mga nakorn-
bertir sa simbahan sa Ping Yang. Maathag nga ang
pagpukaw wala mag-untat sang tuig 1910, sang-
lit sang Oktubre sina nga tuig 4,000 ang
ginbautisohan sa isa ka semana.

Ang nahanabu sa Ping Yang ginliwat, sing madamu
nga beses sa bug-os nga kalibutan sa madamu nga iglesia
sa aton panahon karon. Samtang ginatugotan sang mga
Kristuhanon ang Balaan nga Espiritu sa pag-usisa sang ila
mga kalag Sia nagapahayag sang mga nagaupang sa pag-

pakamaayo. Kon ang mga Kristuhanon magtuad sang ila
mga sala kag magtadlong sa ila kabuhi sa panan-aw sang
Dios kag tawo, ang Dios makagamit sa ila para sa Iya
kadungganan. Ang pagkapukaw magaabtut. Ang pangamu-
yo pagasabton. Ang mga kalag nga makasasala maluwas.

2 Cronica 7: 14. Kon ang akon katawohan nga gi-
natawag sa akon ngalan magpaubos sang ila kauga-
lingon, kag magpangamuyo kag magpangita sang
akon nawong, kag magtalikod gikan sa ila rrialaut
nga mga dalanon, niyan magapamati ako kutob sa
langit kag magapatawad sang ila sala kag magaayo
sang ila duta.
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1 Juan 1:8, 9. Kon kita magsiling nga wala kita
sing sala, ginadayaan ta ang aton kaugalingon kag
wala sing kamatuoran sa aton. Apang kon aton
ginatuad ang aton mga sala sa Dios, kita makasalig
sa iya, kay siya nagahimo sang kon ano ang mata-
rung. Siya magapatawad sa aton sang aton mga sala
kag magahimo sing pagtinlo sa aton sa tanan naton
nga ginahimo mga sala.

Salmo 139:23,24. Usisaa ako, O Dios, kag kilala-
ha ang akon tagiposoon! Tilawi ako kag kilalaha
ang akon mga panghunahuna! Kag tan-awa kon
may bisan ano nga malaut nga dalanon sa akon,
kag tuytuyi ako sa dalan nga dayon!

Salmo 19: 12, 14. Sin-o bala ang makasapu sang iya
mga sayup? Hilwaya ako sa akon tinagong mga
sayup. Kabay, nga ang mga polong sang akon baba
kag ang pagpamalandong sang akon tagiposoon
maharnut-an sa imo itololok, O Ginoo, igang nakon
kag manunubos nakon.

Himoa Ini

7. Sauloha ang 2 Cronica 7: 14.

8. Kon .rnay Biblia ikaw, basaha ang Sal-
mo 51 sing mapinangamuyoon.

9. Sauloha ang Salmo 139:23,24 kag Sal-
mo 19:12,14. Sulit-sulita ining mga
bersikulo sa Dios kag maghulat sa Iya
sa pagtudlo sang imo mga sayup. Sam-
tang ginahimo Niya ini, magpangayo
sing kapatawararan kag pagbulig sa
imo sa pagtadlong sang imo kasaypa-
nan. Himoa ang bisan ano nga ginatud-
lo Niya sa imo. Pasalamati ang Dios
tungod sang dugo ni Jesus nagahugas
sang imo sala sang imo ini gintuad.
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ANG ESPIRITU NAGPAKITA SA IMO
KON ANO ANG DAPAT PANGAYOON
Ang Balaan nga Espiritu nagapaisug sa imo sa pag-

pangayo sa langitnon nga Amay sang imo kina-
hanglanon. Nagapahanumdum Sia sa imo sa pagpanga-
muyo para sa iban kag sa ila nga kinahanglanon. Kag
nagahatag Sia sa imo sing pagtoo nga ang Dios nagahatag
sang imo ginapangayo.

Roma 8: 15,16. Kay wala kamo makabaton sang
espiritu sang kahiolipnan nga sa kahadluk liwat,
kondi nakabaton kamo sang espiritu sang pagkaa-
nak. Kon nagatuaw kita, "Abba! Amay! "ang Es-
piritu gid nagasaksi upud sa aton espiritu nga mga
anak kita sang Dios.

Filipos 4: 6. Dili kamo maghimud-os sa bisan ano,
kondi sa tagsa ka butang sa pangamuyo kag pag·
-arnpo nga may pagpasalamat ipakilala sa Dios ang
inyo mga pangabay.

Kon kaisa indi mo mahibaloan ang imo kinahangla-
non. Ayhan pangayoon nimo ang sayup nga mga butang,
Gani ang Balaan nga 'Espiritu, ang mabinuligon mo nga
Abyan. yara dira sa imo sa pagbutang sa imo hunahuna
kon ano ang dapat pangayoon sa imo pagpangamuyo
para sa kaugalingon kag para sa iban.

Ang Dios nagpili sa pagpanghikot paagi sa imo pa-
ngamuyo. Kon may kinahanglan, Sia nagasugid sa Iya
mga anak sa pagpangamuyo. Kag naghimo Sia sang paagi sa
pagsabat sang ila pangamuyo. Amo ini ang Iya ginahimo
sa pagluwas sang mga kalag, pagpadala sang pagkapukaw
pag-ayo sang masakiton, pagsabat sang mga problema,
kag sa paghirnuno sang kina-
hanglanon. Nagahatag ang,,"'" -_ .
Dios sa imo sing katu~gdanan -/~ '~~~~(t(f~Cc
sa pagpangamuyo sa Imo pa- ,
nimalay, mga abyan, iglesia,
pungsod, kag kalibutan. Ang .
imo pagpangamuyo may ka- / .
angtan sa pag-uswag sang bu- /Lt·· ~

luhaton sang Dios sa bug-os ~ 5 (
nga' kalibutan. Busa gamita ....
ini.

Ayhan magatandog sa imo ang Balaan nga Espiritu
sa pagpangamuyo sa isa ka tawo bisan pa nga wala ka
makahibalo sang iya kinahanglanon. Ayhan ang tawo ta-
gum tayon ukon sa daku nga katalagman, ukon
nagaatubang sa makahaladluk nga pagtilaw, ukon kina-
hanglan niya sa labing madali nga tion sang diosnon nga
gahum sa paghimo sang buluhaton sang Dios. Ang imo
pangamuyo magabulig sa iya .
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May isa ka Kristuhanon sa Portland, Oregon, nga
nagsiling sa iya pastor, nga si Joseph Bogue: "May maka-
tilingala nga natabo akon kaina. Ang Dios naghambal sa
akon sa pagpangamuyo para sa isa ka tawo sa Africa nga

ginahingalanan si Alva
Walker. Nagpangamuyo

1\1'.J~ ~ ako tubtub akon nabatya-
~~I OS" -: gan ang kasigurohan nga

,-'/ .....
•• 71' I J I, \ '"' ang Dios nagsabat sang,.,

.'1' akon pangamuyo. Didto sa
pihak sang kalibutan may
isa ka misyonero nga si
Alva Walker, tagumatayon
tungod sang "blackwater
fevers." Samtang nagpa-
ngamuyo ang iya wala ma-
kilala nga utod kay Kristo
sia natulogan kag nagmata
nga maayo na. Ang iya
kabuhi naluwas tungod
may isa nga naztuman sa
Espiritu.

Efeso 6: 18. Magpangamuyo sa tagsa ka tion sa Es-
piritu sa bug-os nga pagpangamuyo kag pag-ampo.
sa sining katuyuan magbantay sa bug-os nga pag-
padayon, nga nagaampo tungod sa tanan nga ba-
laan.

Himoa Ini

10. Sauloha ang Filipos 4:6; Efe~ 6:18.

11. Magpangamuyo para sa iban nga na-
tuon sang Ang Mabinuligon mo Nga
Abyan. Magpangamuyo sa mga abyan
nga imo ginpangyoan sang pagtulon-an
para sa kaluwasan.

ANG ESPIRITU MAGAPANGAMUYO PAAGI
SA PAAGI SA IMO

Ang Balaan nga Espiritu magapangamuyo paagi sa
imo sa kaugalingon nimo nga hambal kag sa kusog nga
labaw sang imo naandan sa pagpangamuyo. Mahimo nga
ini para sa kinahanglanon nga imo nabatyagan. Ukon
ahyan tungod sa kinahanglan nga ginpabatyag sa imo
sang Espiritu samtang ginatuytuyan Niya ang imo huna-
huna kag balatyagon. Ang pangamuyo nagaibwal gikan
sa kaidadalman sang imo kalag. Ini amo ang Espiritu nga
nagapakilooy sa Dios para sa imo kinahanglan ukon para
sa kinahanglanon sang iban.
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Samtang nagapangamuyo ka ayhan imo mabatya-
agan nga ang isa ka daku nga kabugaton, subong bala nga
ang kinahanglanon daw imo kaugalingon. Ayhan ang Es-
piritu magapangamuyo paagi sa imo nga may paghibi
tungod sa isa ka kinahanglanon nga imo nabatyagan
apang wala mahangpi.

Hebreohanon 5:7. Si Jesus nagpangamuyo kag
nag-ampo, nga may mabaskug nga pagsinggit kag
mga luha.

Roma 8:26, 27. Ang Espiritu nagakari sa pag
bulig sa aton, tungod sang aton kaluyahon Kay
indi kita makahibalo magpangamuyo sing naga-
kaigo .... ang Espiritu nagapakilooy upod sa Dios
para sa Iya katawhan, kag suno sa Iya kabubut-on.

Kon kaisa buut sang Balaan pga Espiritu nga mag-
pangamuyo paagi sa imo sa isa ka hambal nga nahibaloan
Niya kag sang Amay apang indi mo mahibaloan. Si Pablo
nagatawag sining pagpangamuyo nga Glossolalia. Kon
kaisa ini ginabadbad "paghambal sa dila." Kon kaisa,
"paghambal sa dumuloong nga tingug" tungod kay bisan
ano nga hambal nga indi ta mahangpan dumuloong ang
tunog sa aton.

Ang Balaan nga Espiritu nagapangamuyo paagi sa
imo para sa problema nga indi mo kinahanglan mahiba-
loan. Sia amo ang nagagahum sa paglutos sang kagamha-
nan ni Satanas nga nagaupang sang imo pangamuyo. Sia

nagaangkon sang pagdaug kag nagadayaw sa Dios tu-
ngod sang sabat. Kag Sia nagapabutyag sii hambal nga la-
ngitnon sang gugma nga indi mo sarang mapabutyag, ang

, kinahanglanon nga r.agapabug-at sang i-no kalag ukon
ang pagdayaw nga nagapuno sang imo tagiposoon.

Si Pablo nagtudlo sa iglesia sa Corinto nga ang pag-
tugot sa Balaan nga Espiritu sa pagpangamuyo paagi sa
ila sa iban nga hambal importante kaayo, apang may
katungdanan sila gihapon sa pagpangamuyo nga may

I
paghangup. Ining duha ka sari sang pangamuyo
kinahanglanon.
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1 Corinto 14:2, 14,15. Kayang nagahambal sa di-
Ia wala nagapamolong sa mga tawo kondi sa Dios;
kay walay tawo nga nakahangup sa iya.
go. Kay kon ako nagapangamuyo sa dila. nagapa-
ngamuyo ang akon espiritu apang ang akon pagha-
ngup walay bunga. Ano bala ang himoon ko? Ma-
gapangamuyo ako nga may espiritu kag magapanga-
muyo ako nga may paghangup man.

Ang Dios nagatanyag sa imo
sing makakulonyag nga pagpangala-
gad upod sa Iya. Tugoti ang Balaan
nga Espiritu sa pagtuytuy sa imo?Sa
pagtudlo sa imo sa pagpangamuyo,
kag sa pagpangamuyo tubtub ang
pagdaug mag-abut. Makita mo ang
madamu nga makatilingala nga sa-
bat sa pangamuyo kon imo batonon
ang pagpangalagad nga ini.

Himoa Ini

12. Sauloha ang Roma 8:26,27. Gusto mo
bala ang Balaan nga Espiritu nga mag-
pangamuyo paagi sa imo? Ihambal ini
sa Iya.

13. Gusto ka bala sang pagpangalagad paa-
gi sa pangamuyo? Makasugod ka na
karon. Pangayo-a sa Balaan nga Espiri-
tu sa paghimo sa imo nga mabinatya-
gon sa Iya pagtuytuy. Gamita ang
imo kahigayonan sa pagpangamuyo
sing isa ukon sila ka oras, upod sa mga
abyan nga makahibalo magtugot sa Ba-
laan nga Espiritu sa pagpangamuyo pa-
agi sa ila.

14. Masaulo mo bala ang 2 Cronicas 7: 1·1;
Salmo 139:23,24; Salmo 19:12,14; Fi-
lipos 4:6; Efeso 6:18; Roma 8:26,27?

15. Duha sang tatlo ka bahin ang imo na-
tapus sining kurso. Isulat ang husto
nga sabat sa tuhay nga papil-palasina-
wan kag ipadala ini agud magradohan
sa

ICI
P. O. Box 1084, Manila
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PALANGAMUYOAN

Amon Pangabay

Linibo ang nagatuon sang walay bayad nga pagtuo
lon-an nahanungod sa ebanghelyo nga ginatanyag sang
International Correspondnece Institute, Palihug
ipangamuyo sang ila kaluwasan, subong man nga may
tuman nga dulot sang kwarta sa pagpadayon paimprinta
sining pagtulon-an.

ANG IMO PANGABAY

Kon luyag mo magpangamuyo sang imo manunudlo
upod sa imo tungod sa imo espirituhanon nga problema
ukon pinasahi nga kinahanglanon, isulat ang imo panga-
bay diri:

Imo ngalan .

Puluy-anan .

Siudad .

Probinsia .
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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

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

6 ANG BALAAN NGA ESPIRITU NAG
PUNO SA IMO

MAGSULAT SA

International Correspondence Institute
Philippines National Office

P. O. Box 1084
Manila


