


LUY AG MO BALA NGA MAPUN·AN?

Ang tawo nga nagapangita sa gahum sang Dios da-
pat masiguro nga mahimo sia mapun-an sang Espiritu.
Wala sing bisan sin-o nga mapun-an kon wala sia mabaylo
nga ang pagkapuno isa ka bahin sang bug-os nga plano
sang Dios sa pagtubos sang makasasala. Ini indi dugang,
indi katingalahan ukon kamalamalahan nga butang apang
isa ka maayo kag espirituhanon nga pagpanghikot sang
Dios, nga napasad sa pagpakamatay ni Jesus sa Krus bi-
lang katumbasan sang sala sang kalibutan. Kon ang Kris-
tuhanon indi magtoo nga ini maayo kag husto ginatug-
yan ko nga sia dapat magpain sang tion sa pagpuasa kag
sa pagpangamuyo kag sa pagpamalandong sa Kasulatan.
Ang pagtoo nagagikan sa Pulong sang Dios.

sa tapus ang Kristuhanon mahaylo nga sia sarang
mapun-an sang Espiritu, sia dapat maghandum nga ma-
pun-an. Kon ikaw nagausisa nahanungod sini nga mga
butang, yari ang pila ka pamangkot: Naseguro mo bala
nga luyag mo mapun-an sang Espiritu? Nahibal-an mo
bala nga bisan Sia putli kag malolo kag maalam kag ma-
higugmaon, apang Sia nagapamilit nga mangin -Agalon
sang imo kabuhi? Handa ka bala nga gahuman ang imo
kinaugali sang Isa nga magakinahanglan sang pagtuman
mo sa nasulat Niya nga Pulong? Indi Sia magtugot nga
magpabilin ang imo maiyaiyahon nga paghigugma kag
pagpagusa sa imo kaugalingon. Indi Sia magtugot sang
imo pagpabugal, pagpahambog ukon sa pagpakitakita.
Buot Niya kuhaon gikan sa imo ang paggahum sa imo
kabuhi kag angkonon ang gamhanan nga katarungan sa
pagtilaw kag pagdisiplina sa imo. Buot Niya huklasan
iQw sang mga bagay nga imo ginahigugma apang sa tago
nagahalit sa imo kalag. Handa ka bala nga buhaton Niya
ini?

Kon indi ka makasabat sang maminatud-on nga
"Huo" sa sining mga pamangkot, ikaw indi pa gusto ma-
pun-an. Ayhan gusto mo ang balatyagon sang kakunyag
kag sang kadaugan Jkon sang gahum, apang sing matuod-
tuod indi ka luyag nga mapun-an sang Espiritu.

-Ang Manugdumala
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GINAPUN-AN ANG IBAN

Nahlbal-an mo bala nga ang Dios" nagapasagahay
sang Iya Espiritu ss' tanan nga mga katawhan" karon
labaw pa sang sa Adlaw sang Pentecostes? Isa ini ka
bahin sang tagna-ni Joel nga gintuman sadto nga adlaw,
kag karon ini ginatuman sa daku pa nga paagi.

Binuhatan 2:17. Kag mahanabu sa katapusan
nga mp adlaw, nagasiling ang Dios, nga ipasagahay
ko ang akon Espiritu sa tanan nga unud, kag ang

. inyo mp anak nga lalaki kag ang inyo mga anak
nga babaye magapanagna, kag ang inyo mga pama-
tan-on nga lalaki makakita sing mga palanan-awon,
kag ang inyo katigulangan magadamgo sing mga
damgo.

Halin sang tuig 300 A.
D. tubtub sa tuig 1900 A.D.
may mga tawo kag grupo sang
tumuloo nga padayon nga na-
bautisohan sa Balaan nga Es-
piritu. Sila si Augustine, Xa-
vier, ang mga Waldensian, si
Zinzendorf, Finney kag ma-.
damu nga mga Metodista kag
mga Quaker nakaagum sang
pagkamaayo kag gahum sang
Pentecostes.
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SlUlg tuig 1900 ang Dios nagsugod sa pagpasagahay
sang Iya Espiritu sa Iya mga anak sa bug-os nga kalibu-
tan. Halin sadto ining hublag sang Espiritu naglapnag.
Ang Pentecostal nga iglesia karon may mga 8,000,000
nga mga katapo. Kag wala sing nakahibalo karon kon
pila ka libo ang napun-an sa Methodist, Baptist, Presby-
terian, Catholic, Episcopalian, kag iban 'pa nga mga igle-
sia.

Sin-o ang ginapun-an sang Balaan nga Espiritu?
Sila nga ginagutom kag ginauhaw sa Dios. Madamu ang
nagapuasa agud lamang sila makahatag sing daku pa riga
tion sa pagpangamuyo. Ang kagutom sang kalag nangin
importante pa sa ila sang sa kagutom sang lawas.

Salmo 42:2. Ang akon kalag nauhaw sa Dios,
sa Dios nga buhi.

Juan 7 :37 -39 Si Jesus nagtindog kag nagpaha-
yag, "Kon ang bisan sin-o glnauhaw, magkari sia sa
akon kag mag-inurn. Ang nagatoo sa akon, subong
sang ginasiling sang kasulatan, gikan sa tagiposoon
niya magailig ang mga suba sang tubig nga buhi."
Karon ini ginpamolong Niya nahanungod sa Espiri-
tu, nga batonon sang mga nagtoo sa Iya.
Ang Balaan nga Espiritu nagapadayon sa pagpuno

sa ila nga gusto nga Sia magagahum sang ila kabuhi. Gi-
oatugyan nila ang ila painoino, balatyagon, kabubut-on
kag lawas agud ang Dios makagamit sa ila sa bisan ano
nga paagi nga Iya pilion.

Himoa Ini

1. Sauloha ang Binuhatan 2:17.

2. Hingalani ang tatlo ka iglesia diin ang
mga katapo nakabaton sang bautiso
sang Balaan nga Espiritu sining karon
lang.

II
I:
II
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PAG-ABIABI SA BALAAN NGA ESPIRITU

Ano ang imo himoon kon nahi-
~I-an mo nga may isa ka abyan nga
lagaduaw sa imo? Imo ginatinloan
~g balay kag nagahanda sa pag-abi
~i sa iya. Ang imo Abyan, ang Bala-
~nga Espiritu, luyagmagkart sa pag-
uno sa imo. Si Heneral 'wilJiam
ooth, ang nagsugod sang Salvation
rmy, nagsulat:

Himoa Ini'

Sa wala pa ikaw magluhod sa pagbaton sang bauti-
so sang kalayo, tan-awa ukon usisaa ang imo kalag
nga ini buylog sa kabubut-on kag tinutuyo sang
Balaan nga Espiritu nga imo ginapangita. Usisaa
kon bala bukas gihapon ang alagyan sang Balaan
nga Espiritu sa imo kabuhi. Nakabati ako nga may
isa ka panimalay nga indi makakuha sang tubig.
Gin-abrihan nila ang gripo, apang wala sing tubig
nga nagtubod ... Madamu ang tubig sa tangke. Ang
tubo maayo pa, apang walang sing tubig. Sang ulihi
ila ginhukas ang isa ka tubo kag.nakita ang isa ka
ilaga sa sulod. Walay pulos ang pagpangamuyo,
pagkanta, ukon bisan gani ang pagtoo kon may
ginahuptan ikaw nga dios-dios nga indi nimo masa-
Iikway ... Ipalayo ini. Indi ka magpahuway tubtub
indi mo ini masikway. Laglaga sing himpit ang imo
mga dios-dios kag ang tanan nga kaupangan. Tugo-
ti nga hilway ang imo pagpakig-upod sa Dios. Itug-
yan ang tanan kag manginbugana ang pagpakama-
ayo sa imo sa wala pa ikaw mapa tindog halin sa
imo ginludhan. Ang kalibutan magabatyag sang ga-
hum sini, kag ang Dios magaangkon sang tanan nga
himaya.

3. Basaha ini nga bahin liwat. Ipangayo sa
Dios sa pagpakita sa imo ang bisan ano nga kaupa-
ngan sa imo kabuhi.
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MAGTOO KAG MAGBATON

Mabaton mo ang bautiso sa Balaan nga Espiri
subong Sang imo pagbaton sang kaluwasan paagi sa pl
too. Ina nagakahulogan nga ikaw magtoo lamang sa m
saad sang Dios kag magbaton sang dulot nga Iya ginata
yag sa imo. Yari ang pila ka mga saad nga magabulig
imo sa pagtoo kag sa pagbaton. Ini sila para sa im
Sauloha sila kag ihambal sing sulit-sulit sa imo kauga
ngon. P~mtang imo ginakilala ang kamatuoran nila, n
ngin mahapus para sa imo sa pagbaton sang dulot sa
Dios para sa imo.

Binuhatan 2:38,39. "Hinulsul kamo, kag m
pabautiso ang tagsatagsa sa inyo sa ngalan ni Jel
Cristo sa kapatawaran sang mga sala; kag maba
ninyo ang dolot sang Espiritu Santo. Kay .ang sa
sa inyo kag sa inyo mga anak kag sa tanan n
yadto sa malayo sa tagsatagsa nga tawgon sang ~
noo nga aton Dios sa iya."

Binuhatan 5:32. "Ang Espiritu Santo ... nal
tag sang Dios sa mga nagatuman sa Iya."

Lukas 11 :9-13."Pangayo, kag kamo hatagan
pangita, kag kamo makakita; panoktok, kag ka
papbuksan. Sin-o bala sa inyo nga amay, nga k
paugayoan sang iya anak sing tinapay, hatagan ni
sia sing bato; ukon sing isda, sa baylo sang i
hatagan niya sia sing man-ug; ukon magpangayo

o
sing itlog, hatagan bala niya sia sing iwiiwi? Niy
kon kamo, nga malaut, nakahibalo maghatag si
maayong mga dolot sa inyo mga anak, daw ano
gid bala nga ang inyo Amay nga langitnon magal
tag sang Espiritu Santo sa mga nagapangayo
iya?

Magtoo ka sa Dios. Indi ka magkahadluk sa pagj
ngayo. Kag indi ka mahadluk kon ang gahum sang ~
an nga Espiritu magkari sa imo. Ang Dios nagahigugi
sa imo. Ikaw Iya anak. Siya indi maghatag sa imo si
man-ug kon isda ang imo ginapangayo!
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sa pagbaton sang dulot ikaw nagatoo nga ini para
ii imo. Nagapasalamat ka sa nagahatag kag nagatan-ay
ang imo kamut sa pagbaton sihi. '
iinakaptan mo kag ginaangkon
ga imo kaugalingon ang amo
ga dulot. Sa amo man nga ba-
ay ikaw nagatoo sa mga saad
ang Dios. Nagakadto ka sa Iya
ag nagapangayo sang dulot nga
ya ginatanyag. Ginapasalamatan
imo ang Dios tungod sini kag
lnabaton ini nga imo kaugalingon. Nagatoo ka nga ang
~laan nga Espiritu magakari sa pagpuno sa imo. Gina-
agyan mo sa Iya ang imo kaugalingon nga kabubut-on,
pg imo nga handum, kag ginatugotan Sia nga mag-ang-
on sing gahum sa imo kabuhi. Samtang imo ginahimo
Ii, Sia magapuno sa imo. Kag imo ini mahibaloan.

Galacia 3 :2,14. Mabaton bala ninyo ang Espiritu
paagi sa mga buhat sang kasogoan ukon paagi sa
pagpamati .nga may pagtoo? Mabaton ta ang saad
sang Espiritu paagi sa pagtoo.

Himoa Ini

4. Sauloha ang Binuhatan 2:38, 39; Binu-
hatan 5:32; Lukas 11:9·12. Angkona
sila para sa imo kaugalingon.

MAGTUGYAN SA BALAAN NGA ESPIRITt:J

Luyag mo nga mapun-an ikaw sang Balaan nga Es-
irtu agud nga Sia sarang rnakatuytuy sa imo, makapa-
gamuyo paagi sa imo, makahatag sa imo singmga pu-
ng kon magsugid ka sa iban nahanungod kay Jesus, kag
akahatag sa imo sing pagtoo sa Iya gahum nga naga-
nghikot sing mga katingalahan. Ang bautiso sa Balaan
a Espiritu amo ang imo pagsugod sa sining sari san

abuhi, Imo maagihan ang iban sining mga butang kon
tabautisohan ikaw sang Espiritu. Ini daw kasubong sang
~wang sa diin ikaw magasulod sa kabuhi nga napun-an'
ag ginatuytuyan sang Espiritu. Samtang ikaw nagasu-
d, ginatugyan nimo sang bug-os sa Balaan nga Espiritu
ng imo hunahuna, \balatyagon, kabubut-on, kag lawas.
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sa masunson ang mga nagapangamuyo agud 111
mapun-an nagabayaw sang ila kamut bilang isa ka tanc
sa pagtug-yan kag sa pag-agda sa Espiritu sa paggahum l

ila babuhi. Ang iban nakabaton samtang nagakanta sar
mga ambahanon sang pagtugyan.

Himoa Ini

5. Hingalani ang apat ka butang nga dao
pat mo itugyan sa Balaan nga Espiritu
agud Sia sarang makagahum sa imo ka-
buhi.

............... . .,

Itugyan ar:lg Imo, painoino
,Ang Balaan nga Espiritu nagapuno sa imo ag

makabulig Sia sa imo sa pagpangamuyo kag pagsak
Malauman nimo Sia sa pagtandog sang imo hunahu
nahanungod sa pila ka bagay nga pangamuyoan uk
.pagapasalarnatan sa Dios. Tumana ang Balaan nga Espl
tuo Samtang ginahimo mo ini, Sia magapangamuyo p~
sa imo, sa imo kaugalingon nga hambal ukon sa lengg~
he nga Iya pagapilion.

Itugyan ang imo balatyagon
" Ang imo balatyagon, isa ka bahin sang imo kinl

gali. Itugyan iqi sa Balaan nga Espiritu. Kon ikaw na
batyag' sa paghibi samtang nagapangamuyo, indi
punggi ang imo mga luha. Tugoti ang Balaan nga Espii

sa pagdugmok sang
nan nga katig-a, n
yaiyahon nga ka
but-on, bugal, pag
haduha, kag pagsuj
sa Dios nga ayhan
makita sa imo. TUfi
Sia sll pagtandog
imo, sa pagtinlo

imo kag paghimo sa imo suno sa Iya luyag. Maghibi p
sa imo mga abyan kag mga hinigugma nga nadula SCl
mga kasal-anan. Maghibi para sa minilyon nga wala
makabati sang maayong balita. Ini amo ang buluha
sang' Balaan nga Espiritu para sa imo agud maluwas
mga makasasala.
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Kon ang Balaan nga Espiritu nagapuno sa imo;
ayhan pabatyagon Niya ikaw sing gugma nga magabulig
sa imo sa pagsimba sa Dios kag sa pagdayaw sa Iya sa
bug-os mo nga kalag. Ayhan pun-an Niya ikaw sang
di-matungkad nga kalipay nga ikaw magkadlaw sa daku
nga kasadya. Padayona kag ipahayag ining gugma kag
kalipay gikan sa Espiritu.

I Pedro 1 :8. Nag a t o o
kamo sa iya kag
nagakalipay sa kalipay
nga dirnaasoy kag
pinakar aas.

Ror _.1514:17. Kayang ginhar la n sang
Dios; .. pagkamatarung kag paghidait kag kalipay
sa Espiritu Santo.

Apang dumduma nga ang pagpakamaayo sang Dios
nagaabut sa lainlain nga mga tawo sa lainlain nga mga
paagi. Ang iban nga tawo wala nagabatyag sang daku nga
pagtandog sang sila mapun-an sang Espiritu. Gani indi ka
dapat matingala kon matabu ini ukon magtinguha nga
matabu gid ini. Si Benjamin A. Bauer nagsiling: '

Ang gahum sang Balaan nga Espiritu sa inyo indi
matakus paagi lamang sa balatyagon nga yara sa
inyo, apang paagi sa pagtoo nga nagapabilin sa su-
lod ninyo. Mahimo nga ang gahum sang Balaan nga
Espiritu magapanghikot sing daku sa imo apang
wala Ila sing pinasahi nga balatyagon nga mabatya-
gan. Apang ang lalaki ukon babaye nga napun-an
sang Espiritu mangin puno sang pagtoo kag gugma
sa tanan nga tion.

Itugyan ang imo kabubut-on
Gin-agda mo ang Balaan nga Espiritu sa paggahum

sing lubos sa imo kabuhi. Indi ka magbais sa Iya kon
paano Sia 'maghimo sini. Indi ka magtinguha sang inagi-
han kaangay sang iya sang iban. Batona lamang ang Iya
nahanda para sa imo. Ang iban nga tawo nagapamatok sa
gahum sang Dios tungod nahadluk sila basi maghimo ini
sa ila nga daw buang-buang kon tulokon. Ayaw pagkaba-
laka kon ang mga tawo magtamay sa imo. Sila nagtawag
kay Jesus kag kay 'Pablo nga mga -buangbuang kag nagsi-
ling nga ang mga tumuloo sa adlaw sang Pentecostes mga
hubog. Pabay-i ang imo kaugalingon kag tugoti ang Dios
sa Iya paga buhaton sa imo.
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"

Ang Biblia nagasiling nga sa tanan nga bahin sang
lawas, ang dila amo ang labing mabudlay gahuman. Kita
maabtik sa pagmitlang sang mga butong nga indi dapat
ihambal, kag mahinay sa paghambal sang aton dapat
ihambal. Gani ginatugyan naton ang aton dila sa Balaan
nga Espiritu kag nagapangayo sa Iya sa pagbulig sa pag-
gamit sini para sa Iya himaya. Paano bala naton mahibalo
an nga ginabaton Niya ang pagtugyan naton sining bahin
sang aton lawas? Mahibal-an naton nga Sia amo ang na-
gagahum tungod kay hatagan kita Niya sang isa ka bag-o
nga lenggwahe sa pagpangamuyo kag pagdayaw sa Dios.

Ang katawhan nagabaton sining buluhaton sang
Balaan nga Espiritu sa lainlain nga mga paagi. Ang iban
hinali lamang maghambal sing matahum kag jalunsay sa
iban nga lenggwahe nga wala sing problema, 'kabudlay,
ukon pangduhaduha. Ginatugyan lamang nila ang ila mga
tingug sa Balaan nga Espiritu.

Ang iban nagatugyan sing tagdiotay sa gahum sang
Espiritu. Ang iban nagapihit kag ginabudlayan sa pagpa- .
dayon sa pagharnbal sing maathag sa ila kaugalingon nga
mga hambal. Ang iban daw subong sang bata nga nagati-
nguha sa paghambal samtang nagasulitsulit sang isa ukon
duha tinaga ukon mga pulong nga ginhatag sang Balaan
nga Espiritu sa ila. Apang samtang sila nagatuon sa' pag-
tugyan sa Espiritu, sa tagsa ka tion nga sila nagapanga-
muyo, Sia nagagahum sang ila dila kag nagahambal sing
talunsay paagi sa ila.
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Ang iban pa gid nagabatyag sing makusog nga pag-
tandog sang Balaan nga Espiritu sa paghambal sa iban
nga pulong ukon nga pulong nga indi nila mahangpan.
Matinoohon nga ginabaton nila ining pagtuytuy sang Es-
piritu kag ginamitlang ang mga pulong. Samtang sila na-
gahimo sini, ang Balaan nga 'Espi~itu nagagahum sang ila
dila kag sila nagahambal sa iban nga hambal-indi na mga
pulong nga nagaagi sa ila hunahuna apang halin lamang
sa isa ka diosnon nga gahum.

Yari ang malip-ot nga inagihan ni Robert W. Cum-
mings sang sia isa pa ka Presbyterian nga misyonero did-
to sa India.

Nagadayaw ako' sa Dios kag nagasiling, "Himaya sa
Imo, O Dios." Sa hinali ... daw nagsiling Sia,
"Ikaw wala nagadayaw sa akon kag nagapangamu-
yo nga Ako mahimaya, tungod-ikaw nagahandum
sang akon himaya, apang tungod gusto mo ang imo
bautiso." ... Nagbalik ako sa miting ... kag nagsu-
god sa pagpangamuyo subong sang gintudlo Niya
sa akon. : .. "O Dios! kabay Ikaw pagdayaw on
kag himayaon diri, sa sini nga miting, sang kada isa
sang imo mga anak, paagi sa akon."

Nagdabdab sa akon tagiposoon ang isa ka maimon
nga handum para sa himaya sang Dios. Pagkatapus
sini nagbatyag ako sing dimatungkad nga kalipay
kag kahilwayan. Nagbatyag ako subong nga yara
ako sa tagiposoon sang Dios kag nahilway gikan sa
tanan nga nagagapus sa akon. Nagkadlaw ako sa
kalipay tungod sini. Nagkadlaw sa akon pangduha-
duha kag mga kahadluk, nagkadlaw sa mga kaaway -
sang akon kalag, kag nagkadlaw sa kalipay tungod
sang pagdaug sa tanan nga kahangawa nga nagasala-
kay sa akon.

Samtang ako nagapa-
ngamuyo sing subong
sini, ang balatyagon
sang pagbakho nagda-
kup sa akon. '" .Sa
indi ko hungod gintu-
lod ako sa paghibi sing
ti nagiposoon tungod
ang Dios wala ginhi-
gugma kag ginahimaya
bisan nga Sia takus.
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Sa malawig nga tion ang Espiritu nagtudlo sa akon
sa. pagdayaw, sa Iya tungod sang Iya pagkabalaan,
tungod sang Iya katarungan, .tungod sang Iya mata-
rung nga paghukom, kag tungod sang Iya pagka·
ayo. Madason, Iya ako gintudloan sang handum
nga yara sa Iya tagiposoon nga ang Iya ginharian
magkari. O! kon aton lamang mahibaloan kon pa-
ano ang Espiritu nagahandum nga si Kristo mako-
ronahan nga Hari sang mga hari.

Ang madason nga leksyon nga Iya gintudlo
sa akon amo ang maimon nga handum sang Dios
nga ang Iya kabubut-on mahimo sa duta subong
sang sa langit. Iya ginpakita ang Iya kabubut-on
para sa akon. Iya ginpakita sa akon nga ang tanan
ko nga bahin, ang akon lawas, ginhimo para sa Iya
himaya.

Tanan ini nahanabu samtang ang tama ka da-
ku nga Gahum yara sa akon lawas, ... Gahum nga
maalamon ... Gahum nga walay dulonan, apang
nagpakita sa akon kabubut-on kag nagdumili sa
pagtuman sang Iya handum luwas nga ang akon
kabubut-on magsugot.

Karon ginpaathag Niya sa akon nga Iya ginalauman
ako sa paggamit sang akon pulong sa paghimaya
kay Kristo. Buot Niya nga ihatag ko ang akon ka-

,\ " buhi agud padunggan si kristo
~:: '1i -:.subong nga kordero sangDios

\.: I "1 - nga nagakuha sang sala sang
~-- kalibutan ... ang Manugbo-/'. =-"-~ ~ . long. , . ang nagabautiso sa

- Espiritu kag sa kalayo ... ang
nagakari nga Hari.

Pagkatapus sini ginpahibalo Niya nga gusto Niya-
ang akon dila sa paghambal sang Iya ihatag nga
mga pulong. Samtang ako nagtugyan sa Iya, Sia
naghambal paagi sa akon sa isa ka hambal nga indi
ko nahibaloan ukon nahangpan. Nga-a? Indi ko
masaysay. Akon lamang nahibaloan nga ang Balaan
nga Espiritu nagagamit sang akon dila sa pagham-
ba) sang mga tinago sa Dios, kag mga labing naga-
kaigo nga Sia dapat magpat-in sang nagabaha kag
pagpuno sang Iya templo paagi sa pagbaton sang
akon pagsimba sa Dios sa pulong nga sa akon kau-
galingon nga gahum indi ko mamitlang.
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Kon tan-awon mo kon paano ginapun-an ang iban
Espiritu Santo, imo matalupangdan nga ang Dios wala
tg pinasulabi. Kon ano ang Iya ginhimo sa iban himoon
ln Niya sa imo. Indi importante kon ano ka lawig halin
19 ikaw maluwas, 'kon diin ikaw karon kag kon ano
g imo ginahimo. Ang importante amo ang imo espiri-
ang imo kagutom kag kauhaw para sa Dios, ang ,imo

gsugot sa pagtuman sa Iya, kag ang imo pagtoo nga Sia
Igatuman sang Iya saad. Magtugyan sa Iya kag tugoti
I sa pagpuno sa imo karon bisan diin ikaw.

Ang Dios magpakamaayo sa imo samtang ikaw na-
butang sa buhat sang imo natun-an. Kami nagapa-
amuyo sa imo sini:

Ang Dios, nga nagahimo nga walay duha ka dahon
~a angay sing sibu, magapuno sa imo sang Balaan nga
spiritu sa paagi nga Iya ginapili. Ang iban ginapun-an
.ng Espiritu gilayon sa tapus Sang ila pagbaton kay Je-
IS bilang manluluwas. Ang iban nagpangamuyo sing ma-
wig ugaling sila makabaton. Ang iban nagaluhod sa ha-
ran sang sila ginbautisohan sa Espiritu. Ang iban naga-
mgko ukon nagatindog. Ang iban nagapangamuyo ka-
~ylog sa ila panimalay. Ang iban nagakanta, .nagabasa
ng Biblia, ukon nagahikot sang ila buluhaton sang hina-
lang ang gugma sang Dios nag-ibwaksa ila kagnagtuaw
ta sa pagdayaw sa Iya kag napun-an Sang Balaan nga
spiritu,

Ayhan ikaw napun-an sang una , ~"h''.JJ~
lang karon daw nahubsan. Himoa ang \.J,
nhimo sang nahauna nga igle~ia: tu- ~(
tti Sia sa pagpuno sa imo liwat tub- 'I
b ikaw mag-awas sa pagpakamaayo, •~. 'ti·-
~agpadayon nga puno sang Espiri- ~'J\~ t,.~

.. ~_$ __ ~e:'~?M~
~. -----",~ --. - -J

Colosas 1 :9-11. Kami. .. nagapangayo nga ma-
pun-an kamo sang ihibalo sang Iya kabubut-on sa
bug-os nga espirituhanon nga kaalam kag pagha-
ngup, sa paggawi sing takus sa Ginoo, sa bug-os nga
pagpahamuot sa iya, nga nagapamunga sa tagsa sa
maayong buhat kag nagatubo sa pagkilala sa Dios.
Kabay nga mapabakud kamo sabug-os nga gahum,
sono sa mahimayaon nga kagamhanan niya.
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Himoa Ini

6. Ano bala ang mas importante pa sang
sa tion, duog, ukon kahimtang sang
imo lawas kon ikaw nagapangamuyo sa
Dios sa pagpuno sa imo (ukon sa liwat
nga pagpuno sa imo) sang Balaan nga
Espiritu?

/

••••••••••••••••••••••• J •••••••

7. Mahimo mo bala ang pagsaulo sang Bi-
nuhatan 2:17; Binuhatan 2:38,39; Bi·
nuhatan 5:32; Lukas 11:9·13? .

8. Ginpangayo mo bala sa Dios nga kuha-
on ang tanan nga bagay nga indi kala-
hamut-an sa Balaan nga Espiri~"!7 ....

9. Magpangamuyo karon. Sulita ang mga
saad nga imo ginsaulo. Magpasalamat
sa Dios tungod sa ila. Pasa\amati Sia sa
pagpadala sang Iya Espiritu. Agdaha
ang Espiritu sa pagsulod kag magtug-
yan sa Iya.

10. Sulati ang pahina 15 kag ipadala ining
leksyon sa address sa pahina 16 .

••
PANGINBULAHAN!

Nabug-os mo na karon ang IMO MABINULI·
GON NGA ABYAN. Ginkalipay namon nga
ikaw isa ka bumulutho namon kag nagalaum
kami nga magtuon ka sang madamo pa nga
mga kurso sa International Correspondence
Institute.

Ang Dios magpakamaayo sa imo samo
tang ginabutang mo sa buhat kon ano ang
imo natun-an. sa gilayon sa tapus mausisa
namon ang imo mga sabat sa sining ikaanum
nga leksyon, amon ipadala ang imo sirtipiko
sa kurso nga "Ang Mabinuligon Mo nga Ab-
yan."
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ANG IMO PINANILAGAN

Nagapagamuyo kami sa Dios nga bugayan ka sam-
tang ikaw nagatu-on sini nga mga tulun-an. Nahimo bala
Niya ini? Labi bala nga matuod ang Balaan nga Espiritu
sa imo karon? Paano Niya ginpamatud-an ang Iyang ka-
ugalingon nga mablnuligcn mo Sia nga Abyan halin sang
pagsugod mo sini nga kurso?

ICI
p.O. Box 1084, Manila

Ginapangabay ka namon sa pagpadala sang
imo sulat nahanungod sa imo pamatuod, ukon nahanu-
ngod sang imo palangamuyoan gikan sa imo tagiposoon.
Ginaabiabi gid sang manugpangabudlay sang ICI ang mga
balita halin sa imo.

Siguroha nga mapadala mo gilayon ang imo papil-
palasinawan agud magradohan, sa madali nga tion.

Amo na ini ang tion ang pagpalista sa isa pa ka
bag-o kag mataas pa nga kurso paagi sa sulat nga ginahi-
ngalanan, ANG IMO BAG-O NGA KABUIU. Gani mag-
sulat sa dugang pa nga impormasyon.

Indi magkalimot sa pagtipon sang imo mga abyan
kag sa pagtudlo sa ila sang mga leksyon sang ICI nga imo'
na natun-an. Kon mahimo, magorganisar ka sing isa ukon
madamu pa nga ICI Bible Club para kay Ginoong Jesus,
karon!
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1 MAY ISA IKAW KA ABYAN -
ANG BALAA~ NGA ESPIA ITU

2 ANG BALAAN NGA ESPIRITU NAGA-
HATAG SA IMO SING KABUHI..,

S 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 Offite

P. O. Box 1084
Manila


