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Ang Pulong Sa Dios Nga Makaayo
Sa tanan nga wala makasinati ug kalipay sa Diosnong kadagaya sa kinabuhi. Ang butang ngay masayran nga ang Dios mao ang 

Espiritu sa kinabuhi, sa Kaniya, walay kamatayon. Si satanas mao ang espiritu sa kamatayon ug sa kaniya walay kinabuhi. Gihatag sa 
Ginoo ang kinabuhing lumalabay ug makaambit ang tanan nga mga natawo ning kalibutana. Atong naginhawa ug gikalipay ang bililhong 
ginanhawa sa kinabuhi. O, pagka-anindot sa kinabuhi alang kanila nga walay bikil ug pagduhaduha sa panghunahuna ug kakulangon! 
Pagkamaayo gayod, nga magalakawlakaw sa kadalanan o magasakaysakay sa hatag-as nga mga kalsada, aron sa pagsud-ong sa matahom 
nga kasagbutan ug kabulakan, nga ang tanan buhi ug madasigon uban sa ilang kahumot nga puno sa pagkamalipayon sa kinabuhi nga 
gipa-ambit kanila pinaagi sa mga kamot sa Dios; nga makabaton sa kahimsog nga nagalatay diha sa imong kalawasan nga walay bikil nga 
hunahuna sa kabalaka, walay pagbati sa balatian nga nagahasol sa kalawasan; sa imong hunahuna paingon sa imong espiritu, magdala 
ug dakong kamaya.

Sa pagkamatuod, maayong pagkayubit sa magsusulat nga kita nagatimba ug tubig gikan sa tabay sa kaluwasan uban ang kalipay; nga 
nagasulod diha sa Iyang mga pultahan uban ang pagpasalamat ug sa Iyang sawang uban ang pagdayeg. Ang Biblia nag-ingon kanato nga 
siya nga malipayon ang kasingkasing kanunay nga nagasaulog, ang malipayong kasingkasing nagaayo sama sa tambal, apan ang subo nga 
espiritu makamala sa mga kabukugan. Ang manunulat nagsulti kanato nga ang kaguol mosangpot sa kamatayon. Si bisan kinsa makakita 
sa dayag ngano ang Biblia nagatudlo nga alagaron ang Dios uban sa kalipay, kalinaw ug sa pagkamatarung diha sa Espiritu Santo. Hinung-
dan nga ang pagtuo sa Iyang nasulat nga mga saad, sa Iyang walay paglubad, dili mapakyas nga Pulong nga gikan sa walay katapusan, nga 
dili mausab, nagadala ug kinabuhing dayon.

Kini sila Pulong sa kadasig ug kinabuhi, mga saad sa paglaom ug malumo nga pagpasaylo, nga nag-aghat kang bisan kinsa nga buot, 
moduol. Kini nga mga saad alang sa kaayuhan sa tanan. Sumala sa pagtuo, mamaimo nga walay pagpihig ug tawo, apan alang sa tanang 
tawo ingon nga mga binuhat sila sa Dios. Kita ang maghukom sa atong pagapadulngan.

Unsaon sa usa ka tawo sa pagsinati sa kinabuhing dagaya? Aduna ray usa ka dalan. Ang Dios wala maghatag kanato ug espiritu sa 
kalisang. Wala kita matawo uban ang kalisang, apan usa kini ka espiritu sa demonyo nga moabot sa atong espiritu pinaagi sa dili pagtuo 
sa pulong sa Dios ug sa Iyang mga saad nga nagbuhat kanato ug naga-amping kanato ngadto kinabuhi.

Si Hesus nagkanayon, “Dili magakabalaka ang inyong mga kasingkasing, ni magakahadlok.” Anaa ra kanato ang paggamit sa dili 
maayong bahin sa kinabuhi aron sa pagambalay sa maayong pagtuo diha sa gamhanang pulong sa Dios. Maingon nga ang atong mga 
salabutan adunay pagtuo nga minugna sa atong mga panghunahuna, mao usab ang hunahuna ni Cristo nga gikahatag na ngadto sa mga 
balaan, ingon nga ang Dios naghatag kanila sa hunahuna ni Cristo. Apan atong barugan ang atong pagtuo diha kang Cristo. Si Pablo 
nagkanayon, “Atong nabatonan ang hunahuna ni Cristo,” apan atong hatagan kini ug kagawasan. Pinaagi niini nga hunahuna nga anaa sa 
atong espiritu o kasingkasing, ang Dios magapahigawas sa tanang Niyang gahum pinaagi niining hunahuna ngadto sa atong kalawasan, 
sama sa kaluwasan, kaayuhan, ug uban pa. Ang Gingharian sa Dios anaa sa atong sulod, busa ang atong kaayuhan ana sa sulod nato, 
ingon usab sa kaluwasan.

Si Pablo nag-ingon, “Kita ang lawas ni Cristo.” Daghan ang nangawala tungod kay napakyas sila pagsabot niini. Si Hesus nahimong 
imong sakit, gipaantus ang lawas didto sa krus aron ikaw mamahimong Iyang lawas nga hingpit nga gawasnon sa mga sala ug balatian. 
Mahimo nimo kini pinaagi sa pagtuo diha sa kamatayon ni Cristo, nasinati nga Siya nagkuha sa imong dapit sa kamatayon aron mama-
himong kang lawas Niya sa kinabuhi. Ug diha, sa pagtuo, mituo ka nga Siya nakigbaylo ug dapit kanimo, ikaw sa gilayon naayo. Kanunay 
nga hinumdoman nga ang imong lawas, nga ilalom sa tunglo sa balaod sa Dios nga gihatag ngadto kang Moses, nahalansang na sa krus, 
ug tungod kay ikaw lawas na karon ni Cristo, gawasnon na ikaw gikan sa tunglo pinaagi sa pagtuo kang Hesus.

Ang kasabutan nga iya sa Dios ug ang tanang Niyang mga saad anaa lamang kang Ginoong Hesus. Ato kining madawat pinaagi 
sa pagtuo diha kang Hesus. Pinaagi sa pagtuo nga kita ang lawas ni Kristo, kini naghimo sa maong mga saad nga maato. Hinumdumi, 
ang atong pagtuo mao ang maalamong panghunahuna nga gipasibo sa Pulong sa Dios. Ang Pulong sa Dios mao ang panghunahuna 
ni Cristo. Ang pagtuo magaabot pinaagi sa pagpamati sa mga Pulong. Ang pagtuo kang Cristo maoy usa ka lalom nga pagbati sulod sa 
atong kasingkasing o espiritu. Ang pagtuo nga kita naluwas o naayo diha sa hunahuna lamang nagakahulogan nga kita nailad ug nahulog. 
Kini kinahanglan nga gikan gayud sa atong kasingkasing o espiritu. Kay sa kasingkasing ang tawo mituo ngadto sa pagkamatarong, ug 
nga kon unsa ang gihunahuna sa usa ka tawo mao kana siya. Si Hesus nag-ingon, “kon mituo ka sa sulod sa imong kasingkasing ug wala 
magaduhaduha, nan mabatonan mo kon unsa man ang imong gipangayo.” Ang kasingkasing dili motuo sa tinuoray gayod hangtod kini 
makumbinsi sa imong tinuoray nga pag-alagad ug matinud-anong tinguha alang sa Dios. Maoy hinungdan nga ang pagtuo nga walay 
kadasig sa pagbuhat kini patay. Ang buhat magabuhi sa imong pagsalig sa grasya sa Dios diha kanimo.

Ang pagtuo kang Cristo diha sa sulod nimo gawasnon sa espirituhanong pangataki sa lima ka bahin sa imong lawas (panan-aw, pan-
gtilaw, pandungog, panimhot ug panimati) nga mamatay pinaagi sa pagpuasa o pagpailalom.

Si satanas walay mahimo, kon siya napahigawas na diha kanimo, gawas kon pinaagi sa lima ka bahin sa imong lawas aron pagbabag 
sa imong pagtuo. Karon nga ato na kining nahibaloan, atong tukoron ang atong pagtuo pinaagi sa pagpamati sa mga Pulong nga Iyang 
gisaad nganhi kanato.

Ang akong Dios magatagbo sa tanang nimong panginahanglanon sumala sa Iyang kadato sa himaya. Hinumdumi, nga sa panglawas, 
salapi, o espirituhanong bahin, Siya magatagbo niining tanan. Ako ang Dios nga nagapasaylo sa inyong mga kalapasan, ug naga-ayo 
sa tanang ninyong balatian. Timan-i, nag-ingon Siya tanan! Akong kuhaon ang balatian sa inyong taliwala, o langkaton diha sa inyong 
espiritu.

Ang Dios kinabuhi, ug tanan mahintugod sa kinabuhi, sama sa kaayuhan, kaluwasan, kalipay, kalinaw, ug paglambo, iya sa Espiritu 
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sa kinabuhi ug sa lawas ni Cristo, kansang lawas mao kamo. Si Hesus nag-ingon, “Ako mianhi aron makabaton kamo ug kinabuhi.” Ang 
paghunahuna sama niini mao ang hunahuna ug pagtuo ni Cristo, nga diin gawasnong magapadayag. Dili ba diay Siya, diha kang Cristo, 
magahatag sa tanang butang? Pangutana ni Pablo.

Ang espiritu ni Satanas mao ang kamatayon: kaaway sa Dios. Ang kasulatan nagsulti kanato nga ang kamatayon miabot pinaagi ug 
tawo. Ang kaubanan sa kamatayon mao ang kahadlok, kasubo, kaguol, kabalaka, kawalad-on, ug balatian. Kining tanan kaaway sa Dios. 
Si Cristo mianhi pagbatok niining tanan: kamatay, sakit sa baga, hilanat, pagkapaig, paso, sunog, butoy, hubag-hubag, kaliskis, kagid, 
katulkatol, pagkabuta, pagkaluya sa tuhod og tiil nga wala mahisulat sa libro sa balaod. Kamo giluwas gikan kanila. Kining tanan ilalom 
sa tunglo sa balaod. Kamo ilalom sa grasya. Si Cristo nahimong tunglo alang kanato. Giluwas kita Niya gikan sa tunglo pinaagi sa Iyang 
lawas didto sa kahoy.

Matag sakit ug balatian nga nailhan sa tibuok kalibutan ang hinungdan mao ang sala. Ug kanang maong sala mao ang dili pagtuo sa 
pulong sa Dios. Si Eba nakabuhat niining sala-a. Kay ang dili pinaagi sa pagtuo sala man. Si Adan nagdala sa tanang mga tawo ilalom sa 
tunglo gumikan sa dili pagkamatinuohon. Si Cristo nagluwas sa tanang tawo gikan sa tunglo pinaagi sa pagtuo. Diha kang Adan, tanan 
nangamatay: diha kang Cristo, ang tanan gibuhi.

Siya nagpadala sa Iyang Pulong (si Hesus) ug nag-ayo kanila. Ang pagtuo sa Iyang Pulong naghimo sa Pulong nga unod. Kita nahi-
mong Pulong, ang mensahe nga nahibaw-an ug mabasa sa tanang tawo, ang Pulong sa Dios nga nahimong unod. Kita nahiusa uban sa 
Pulong ingon nga lawas ni Cristo. Walay sakit diha sa Dios. Kay pinaagi sa Iyang mga labod, kita nanga-ayo.

Inyong nabatunan ang kinaiya ni Cristo. Ilang gilupig si Satanas pinaagi sa mga pulong sa ilang pagpamatuod ug sa dugo sa kordero, 
ang buhat didto sa kalbaryo, ug sa pagsugid, sa pulong ug sa buhat, kon unsa ang Iyang gihimo alang kanato. Ayaw pagsandig sa kaugalin-
gon mong pagpanabot, salig sa Ginoo (ang Pulong) sa tibuok nimong kasingkasing.

Gikinahanglan nga ang tanang mga panghunahuna atong ipailalom kang Cristo, isalikway ang tanang dautang hunahuna, mga ka-
hadlok, ug mga pagduhaduha, aron mabuntog ang unodnong panghunahuna nga kabatok sa Dios. Ang Dios dili mag-usab sa mga butang 
nga nahigawas na sa Iyang mga baba. Iyang pagabantayan ang Iyang Pulong aron sa pagtuman niini.

Kon, pinaagi sa Iyang mga labod kamo nanga-ayo, ug nga Siya walay pinalabing tawo, ug nga kita angay magatawag sa mga butang 
nga wala pa nga daw ana na (wala magkinabuhi sa makita: ang matarung magpakabuhi pinaagi sa pagtuo), nan ang imong pagtuo maga-
ayo kanimo.

Ang Dios nagsulti kanato diha sa Iyang mga Pulong, “Akong gipanghinaot, labaw sa tanang butang nga kamo magmauswagon ug 
maanaa sa maayong panglawas, ingon nga magamauswagon ang inyong mga kalag.” Ang inyong lawasnong pag-uswag gidumalahan sa 
pag-uswag sa inyong kalag. Ang inyong Gino-o, nga inyong Dios, ang nagahatag ug kagahum nga kamo makakab-ot ug kadato. Gikina-
hangkan nga inyong ihatag kanang kadato dinhi sa pag-alagad sa Dios agi ug baylo sa langitnong kadato.

Magtuo (hinumdumi, ang pagbati sa kasingkasing) nga ang sakit tinuod gayud nga nahanaw na. Dili kini mapakyas bisan makausa. 
Mahimo nga mituo ka ug magpabilin sa sakit ug usa ka hinukman, apan kon ikaw tinuoray nga mituo, kini maoy magadumala sa imong 
lawas ug mag awhag kanimo sa pagbuhat sa pagkamatarung ug mga buhat sa pagpamatuod. Ang Dios dili magpasagad ug magabiya 
kanato. Ang Dios dili magpakyas. Ato Siyang gibiyaan pinaagi sa dili-pagkamatinuohon. “Pangayo pinaagi sa pagtuo, nga walay pagdu-
haduha,” si Hesus nag-ingon. Si Juan nag-ingon, “Kini ang atong pagsalig Kaniya: nga bisan unsa ang atong pangayo-on pinaagi sa Iyang 
ngalan, kini atong madawat. Kon ang atong kasingkasing wala maghukom kanato, nan aduna kitay pagsalig sa Dios.” Si Pablo nag-ingon, 

“Ako kanunay nga gipaningkamutan ang pag-amping sa akong hunahuna nga walay bikil nganha sa tawo ug ngadto sa Dios.” “Kay ang 
tanan nga nangayo, makadawat,” sumala sa Kasulatan. Si Hesus nag-ingon, “Bisan unsa nga inyong pagapangayo-on pinaagi sa akong 
ngalan, akong buhaton.” Si Hesus nag-ingon, aron sa paghimaya sa Amahan nga atua sa langit. Pangayo, aron ang imong kalipay ma-
hingpit. Iyang gidala ang imong sakit ug kasub-anan diha sa Iyang Lawas didto sa kahoy, ug pinaagi sa Iyang mga labod, ikaw giayo. Si 
Hesus nag-ingon, “Natapos na.” Kon Iyang gidala ang tanan diha sa Iyang lawas alang kanimo, nan ngano nga dad-on pa nimo pag-usab 
tungod sa bakak ni Satanas?

Hinumdumi, ang pagtuo maoy hulagway sa imong pagpaubos sa imong mga hunahuna ug kabubut-on ngadto Kaniya. Ang pagtuo 
sa Iyang Pulong maoy paglimod sa imong kaugalingong mga panghunahuna ug walay pulos nga mga pagbati. Ang paghunahuna ug 
maayong mga butang maoy magawala sa dili maayong mga panghunahuna sa kapildihan, ug magdala sa kalipay, maayong panglawas, ug 
pag-uswag diha sa imong dalan. Kon mohunong ka sa pagtuo, mohunong usab kini sa pagpamuhat. Bantayi sa kanunay ang imong mga 
hunahuna ug pagbati. Gikinahanglan nga usbon pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna. Dasiga ang imong putli nga hunahuna, ang 
hunahuna ni Cristo, ug pamatud-i unsa ang maayo ug halangpunon nga kabubut-on sa Gino-o. Siya usa ka hataas nga pari, nakasabot sa 
atong kapakyasan, nangaliya alang kaninyo; ang hataas nga pari sa imong pagtuo.

Kay pinaagi sa kasingkasing, ang usa ka tawo mituo ngadto sa pagkamatarung. Ang pagsugid pinaagi sa baba maghatud ngadto sa 
kaluwasan. Isugid, motuo, ug dawata, ug maayo, sa ngalan ni Hesu-Cristo, gikan sa tanan nimo nga mga balatian ug mga sakit, ug mga 
kapildihan. Ang panalangin sa Dios kanimo maoy akong mga pag-ampo.
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