
ANG DIOS NAGSILING nga ang tagsa-tagsa maluwas. 
"Kay ang bisan sin-o nga magtawag sa, ngalan 
sang Ginoo maluwas."  TAGA-ROMA 10:13 
 
Kon ikaw nagato-o sining maayong Ballita ni Hesu-
Kristo sa bug-os mong tagipusoon nga may simple 
kag kaangay sang pagto-o sang bata, nga   
nagabaton sa iya pina-agi sa pagpanawag sa iya 
nga ngalan. Palihog himo-a subong samtang indi pa 
olihi ang tanan!  "Ang nagato-o sa Anak, may 
kabuhi nga walay katapusan: apang ang wala 
nagatuman sa Anak indi makakita sang kabuhi; 
kondi ang kasingkal sang Dios naga pabilin sa iya."  
JUAN 3:36  "Kag kon bisan sin-o nga wala makita 
ang iya ngalan nga nasulat sa tulon-an sang 
kabuhi, gintagbong sia sa linaw nga kalayo."  
BUGNA 20:15 
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Ang Biblia PULONG SANG DIOS. 
 
ANG DIOS NAGSILING nga tanan kita gintangduan 
nga mapatay.  "Kag sa bagay nga gintangdo sa 
mga tawo nga mapatay sing makaisa, kag sa tapos 
sina ang paghukom:"  MGA HEBREO 9:27  Wala ka 
sang iban nga butang nga mahimo nga mas       
importante sang pagpreparar sa pag-atubang sa 
Dios. Ang tawo bala mahimo nga makasigurado 
100%  nga  makadto  sa  langit? 
 
ANG DIOS NAGSILING mahibalo-an nimo!  "Ini 
ginsulat ko sa inyo nga naga-to-o sa ngalan sang 
Anak sang Dios, agud nga mahibaloan ninyo nga 
nakabaton kamo sang kabuhi nga walay katapusan, 
kag kamo magato-o sa ngalan sang Anak sang 
Dios." I JUAN 5:13  Madamo sang tawo nga naga-
tuo nga kon maayo sia makadul-ong sa ila sa langit. 
 
ANG DIOS NAGSILING wala sang isa nga maayo.  
"Subong sang nasulat na, Walay bisan sin-o nga 
matarung, wala, bisan isa...walay bisan sin-o nga 
nagahimo sing maayo, bisan isa lamang. Sanglit 
ang tanan nagpakasala, kag nawad-an sang hi-
maya sang Dios;" TAGA-ROMA 3:10, 12B, 23 
 
ANG DIOS NAGSILING may silot nga bayad para sa 
aton sala. "Kay ang bayad sang sala kamatayon..." 
TAGA-ROMA 6:23a  Si Kristo-Hesus napatay para 
sa aton, agud kita indi magkadto sa impierno.    
"Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa 
bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga  
Anak, agud nga ang bisan sin-o, nga magato-o sa 
iya indi mawala kondi may kabuhi nga walay     
katapusan."  JUAN 3:16 

"Apang ang Dios naga pakilala sang iya       
kaugalingon nga gugma sa aton, nga sang, mga 
makasasala pa kita, si Cristo napatay tungud sa 
aton."  TAGA-ROMA 5:8  Si Hesus nagpaagay sang 
iya hamili nga dugo sa paghugas sang aton kasal-
anan.  "Nga sa iya gintubos kita paagi sa iya dugo, 
nga sa kapatawaran sang aton mga sala:" MGA 
TAGA-COLOSAS 1:14  Sa tapos nga tatlo ka adlaw 
nga sia gin lubong sa lulubngan, si Hesus   
nabanhaw  gikan  sa  mga  patay. 
 
ANG DIOS NAGSILING kita dapat magto-o indi 
lamang sang aton huna-huna, kondi sa bug-os nga 
tagipuso-on. "Bangud nga, kon itud-ad mo sang imo 
baba nga si Jesus Ginoo kag magtoo sa imo      
tagiposoon nga ang Dios nagbanhaw sa iya, 
maluwas ka."  TAGA-ROMA 10:9 
 
ANG DIOS NAGSILING ikaw dapat maghinulsul!  
"Nagasiling ako sa inyo, Indi; apang kon indi kamo 
maghinulsul tanan kamo mapatay man." LUCAS 
13:3  Buot silingon ikaw nagakasubo sa imo mga 
sala kag magtalikod ang imo tagipusoon gikan sa 
sala pakadto kay Hesu-Kristo kag batonon mo sia 
nga imo GINOO kag MANLULUWAS.  
 
"Kay ang diosnon nga kasubo nagahikot sing 
paghinulsol nga sa kaluwasan kag wala nagadala 
sing hinulsol apang ang kasubo nga..."  II MGA 
TAGA-CORINTO 7:10  "Apang sa kadam-an nga 
nagbaton sa iya, nga nagto-o sa iya ngalan ginhata-
gan sila Niya sing  gahum sa pagkamagin-anak 
sang Dios." JUAN 1:12 
 
 


