Ang

Kinadak-ang
Sugilanon
Mahitungod
Sa

Daghang mga sugilanon mahitungod sa gugma—
uban matuod, ug ang uban bakak;
uban maayo, ug ang uban dautan;
uban malipayon, ang uban makasubo.
Apan sa kaulahian, kining tanan adunay
katapusan. Adunay usa lamang ka matuod nga
gugma nga mahinungdanon alang kanimo: ang
gugma sa Dios.

Kay gihigugma gayud sa Dios ang
kalibutan nga tungod niana
gihatag niya ang iyang bugtong
Anak, aron ang tanan nga
mosalig kaniya dili malaglag,
kondili may kinabuhing
dayon.
Juan 3:16

“Apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato
pinaagi niini, nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Cristo
nagpakamatay alang kanato.”
Mga Taga-Roma 5:8
Adunay usa nga nahigugma kanimo nga igo nagakamatay kanimo…
aron sa paghatag kanimo ug:
Tinuod nga GUGMA,
Kaluwasan gikan sa sala,
Kinabuhi nga walay katapusan,
Ug daghang uban pa.
Unsaon naku pagsinati niining maong gugma, kaluwasan, ug
kinabuhi nga walay katapusan?
Ang Balaang Kasulatan nagaingon, “Kay kon pinaagi sa imong baba
magasugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo, ug magatoo sa sulod sa
imong kasingkasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay,
nan, maluwas ikaw.” Mga Taga-Roma 10:9
“Apan ang tanang midawat kaniya, sa tanang mitoo sa iyang
ngalan, kanila naghatag siyag kagahum sa pagkahimong mga
anak sa Dios.”
Juan 1:12
“Kita nagahigugma kaniya, tungod kay siya mao man ang unang
nahigugma kanato.”
1 Juan 4:19

Dili ba kini nga gugma nagatawag usab kanato sa
pagpabalik sa paghigugma Kaniya? Ug kon tinuod
kitang nahigugma Kaniya, dili ba kita mangita ug lainlaing paagi sa pagtipig sa Iyang kasugoan? Dili ba kita
mangita ug paagi nga kita mahimong matinumanon ug
balaan? Dili sumala sa atong kaugalingong hunahuna,
tungod kay Siya nga nagahigugma kanato, labaw nga
makagagahum ug balaan, ug ang Iyang mga paagi lahi
kay sa atong kaugalingon. Tungod niini, angay sa
kanunay nga ang atong guiya mao ang Iyang Balaang
Pulong, ang Bibliya. Magabasa ka kanunay niini.
“Manag-ampo…sa walay undang.” 1 Mga TagaTesalonica 5:17. Mangayo ta sa kusog nga makabiya ta
sa kaugalingong mga paagi aron makagawi kita diha sa
Iya—sa GUGMA. Mga Taga-Efeso 5:2
“Si Jesu-Cristo mao sa gihapon, kagahapon ug karon
ug hangtud sa kahangturan.”
Mga Hebreohanan 13:8
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