TINUOD NGA

Niini nga adlaw ug panahon, dili kasagaran nga
adunay mohatag sa walay bayad nga gasa. Apan
ania ang pinakahibulongan ug pinakabililhong
gasa alang kanimo!! Kini gibayran na sa lain.
Palihug padayon pagbasa aron imong
mahikaplagan ang daghang dugang pa...

Kini nga gasa mao ang
kinabuhing dayon didto sa mahimayaong

LANGIT
Lisod alang sa mga tawo sa pagdawat sa paghunahuna niini ingon
nga usa ka libreng gasa. Ang tawo buot maningkamot sa kinabuhing
dayon.
Ang Balaang Biblia nag-ingon: "Kay
tungod sa grasya kamo naluwas
pinaagi sa pagtoo; ug kini dili sa
inyong kaugalingon:kini gasa sa
Dios: dili sa mga buhat, aron
walay tawo nga magpagarbo."
(Efeso 2:8) Ang Biblia
nag-ingon: "...ang gasa sa Dios
mao ang kinabuhing dayon
pinaagi ni Jesu-Kristo nga atong
Ginoo." (Roma 6:23)
Ang usa ka gasa dili usa ka butang nga atong
paningkamotan o haguan. Kita nagdawat sa mga gasa gumikan sa
gugma. Sa pagkatinuod, ang "grasya" nagpasabot: "wala hagoi
o wala paningkamoti nga kalooy."
Kon kita magbuhat alang sa usa ka butang,
kini dili na gasa, apan usa ka bayad.
Adunay usa lamang ka esprituhanong
bayad nga maangkon sa tawo.

Ang bugtong bayad nga atong madawat gikan sa Dios mao ang
impiyerno! "Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon..."
(Roma 6:23a) "...ang sala, sa dihang kini matapos na, nagdala sa
kamatayon." (Santiago 1:15b) "...sa nagdilaab nga kalayo midala
sa panimalos ngadto kanila nga wala makaila sa Dios ug nga wala
motuman sa maayong balita sa atong Ginoong Jesu-Kristo."
(2 Tesalonika 1:8)

Ang pagdawat sa bayad mao ang atong gihunahuna nga ibaylo sa
pagdawat sa gasa. Tan-awa ang Roma 6:23 sa kinatibuk-an: "Kay
ang bayad sa sala mao ang kamatayon; apan ang gasa sa Dios mao
ang kinabuhing dayon pinaagi ni Jesu-Kristo nga atong Ginoo."
Kita angayan sa kamatayon didto sa impiyerno, apan ang
Dios mihatag kanato sa langit pinaagi ni Jesu-Kristo!!
Ang Ginoong Jesu-Kristo mibayad alang niini nga gasa uban sa
kaugalingon niyang giula nga dugo didto sa krus. "kon walay
pag-ula sa dugo walay pagkahinlo." (Hebrohanon 9:22b) "Ang
dugo ni Jesu-Kristo nga iyang Lalaking anak naghinlo kanato gikan
sa tanang mga sala." (1 Juan 1:7b) "Apan ang Dios mipadayag sa
iyang gugma nganhi kanato, sa pagkaagi nga, bisan sa makasasala
pa kita, si Kristo namatay alang kanato."(Roma 5:8)

Dawata kining tinuod nga libreng gasa karon! Duol sa Dios sa
mapaubsanon nga pag-ampo. Angkona ang imong kaugalingon
nga usa ka makasasala sa atubangan sa Balaang Dios. Duol sa
Dios gikan sa imong sala pinaagi sa
pagtoo (paghinulsol) nga magtawag
sa Dios sa pagluwas kanimo
pinaagi ni Ginoong Jesu-Kristo.
"Apan sa bisan unsa ka daghan nga
modawat kaniya, ngadto kanila siya
naghatag sa kagahum nga mahimong mga
lalaking anak sa Dios, bisan ngadto kanila nga nagtoo sa
iyang ngalan." (Juan 1:12) "Nga nagpamatuod ngadto sa mga
Judio, ug usab ngadto sa Grego, paghinulsol ngadto sa Dios,
ug pagtoo ngadto sa atong Ginoong Jesu-Kristo." (Buhat
20:21) "Kay si bisan kinsa (ikaw) nga magtawag sa ngalan
sa Ginoo maluwas." (Roma 10:13) "Tan-awa, karon ang
adlaw nga nahimut-an; tan-awa, karon ang adlaw sa
kaluwasan." (2 Korinto 6:2b)
Kon ikaw nagkinahanglan ug dugang kasayuran mahitungod sa
Pulong sa Dios, sulati kami sa among address:
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