MAHIBALO NGA MOBAHINBAHIN SA PULONG SA KAMATUORAN
Alang sa dugang kasayuran
mahitungod sa Pulong sa Grasya
sa Dios, duola si:

www.badnewsgoodnews.net
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2 TIMOTEO 2:15

EFESO 1:7
Nga kaniya anaa ang atong katubsanan pinaagi sa
iyang dugo, ang pasaylo sa atong mga paglapas,
sumala sa pagkadato sa iyang gracia.
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Kay tungod sa gracia naluwas kamo pinaagi sa
pagtoo, ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon;
kini hatag sa Dios: dili tungod sa mga buhat, aron
walay bisan kinsa nga mangandak.
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Impyerno o Langit?
Kung ikaw gibawian na sa Dios ug kinabuhi
gahapon, asa man ikaw karon? Kung sa langit,
ngano man? Ang Iyang Bibliya nag-ingon sa Roma
3:23 nga kitang tanan makasasala: kay ang tanan
nanagpakasala, ug nawad-an sa himaya sa
Dios. Kini nagpasabot nga kita dili gayud hingpit sa
atubangan sa Dios. Sa huna-huna, sa pulong og sa
buhat. Sa Roma 6:23 ang Bibliya nagsulti: Kay
ang bayad sa sala mao ang kamatayon, ang
dayon nga pagkahimulag sa Dios. Kini nagpasabot
nga kita angayan mamatay ug silutan sa Dios. Ug
tungod kay kulang ang atong mga paagi nga
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mahiduol sa Ginoo, ang iyang pulong sa Roma 5:8
naghisgot nga ang Dios nahigugma kanato, iyang
gihatag ang iyang Anak aron mamatay alang sa
atong mga sala: Apan ang Dios nagapasundayag
sa iyang kaugalingong gugma alang kanato,
nga sa mga makasasala pa kita, si Cristo
namatay tungod kanato.
Si Cristo mipas-an sa silot sa atong mga
kalapasan, gilansang sa krus, ug namatay alang sa
atong mga sala. Ug human sa ikatulo ka adlaw si
Cristo nabanhaw aron ipakita ang kadaogan batok
sa kamatayon, ug ikapamatuod ang Iyang pagkaDios. Sa Roma 10:9 naghisgot nga ikaw
mamaluwas pinaagi sa pagtuo kay Cristo: Kay
kong igasugid mo sa imong baba si Jesus ingon
nga Ginoo, ug motoo ka sa imong kasingkasing
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nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga
minatay, mamaluwas ikaw (hingpit kang Cristo).
Walay molabaw pa nga ikatandi sa imong pagtoo
kang Jesu Cristo ug sa iyang gibuhat didto sa krus.
Sunda kining giya nga pag-ampo ug isulti sa Dios
nga ikaw misalig sa iyang Anak. “Amahan namong
Dios, ako nasayud nga ako makasasala. Ug ako
angayan silutan sa hingpit nga kamatayon. Apan
ako misalig kang Jesu Cristo nga imong anak nga
siya namatay alang kanako ug nabanhaw gikan sa
mga patay. Misalig ako kang Cristo nga akong
Manluluwas. Salamat sa kapasaylo-an ug sa
dayon nga kinabuhi nga akong nakaplagan, sa
ngalan ni Jesu Cristo. Amen.”
Alang sa dugang kasayuran (tan-awa ang likod
niing basahon).
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