
PAGBANTAY: Impirno ug ang
LANAW sa KAYO naghuwat NIMO!

Si Hesukristo, nga anak sa Ginoo, naghulagway sa impirno sama sa:

-  Ang lugar human sa kamatayon ku ng asa masugamak an g kadaghanan (Mat: 7-13, 14).  Pinangga nako mga 
   tigbasa, kung sama ka sa uban malagmit ikaw usab m akaadto aning makalilisang nga lugar.
-  Lugar sa tumang kangitngit diin adunay paghilak, pagminatay ug pagkagot sa ngipon (Mt. 24:51) 
   (25-30).
-  Lugar nga kinahanglang likayan bisan pa og maw agtangan ka ug parte sa imng lawas. (M t. 18:8,9).
-  Giandam para ni Satanas ug iyahang m ga anghel nga demonyo (M t.25:41 cf. Rev. 20:10).
-  Lugar nga ang kalayo walay pagkapawong (Mk. 9:43-48).
-  Lugar sa pagmahay, pag antos sa tumang kain it, ug walay tubig (Lk. 16:19-31).

Ang lanaw sa kalayo (ikaduhang pagkamatay) ay:

-  Ang nagdilaab nga linaw sa kalayo ug asopre ( Rev. 21 :8).
-  Lugar kung asa itambog ang kamatayon u g ang yawa (Rev. 20:14).
-  Kung asa ang aso sa mga na g antos didto walayu undang n ga nagsaka ug ilang kasakit wala
   y pahuway (Rev. 14:11).

Ang Impiyerno Dili:

-  Ang kinabuhi nimo sa pagkakaron, dili ilusyon, tinuod lang ug motuo ka, tina lang sa imo hunahuna, lugar nga 
   makasad ya pa ka kau ban sa im o mga h igala, lub nganan  o tawo la ng nga sa ma ni C harles M anson , Adolf H itler, 
   mga kawatan o criminal.

Kinsa may ma impiyerno?

-  Kadtong mga wala nasu lat and pangalan sa libro sa kinabuh i (Rev.20:15).
-  Mga talawan, dili motuo, mga mangil ad, mga immoral, kadtong mga nagbuhat ug salamangka, mga tigsimba 
   ug Diyos-d iyosan, m ga bakak on, mga  manan apaw, m ga bigao n ug mg a bayot, m ga kawat an, mga p alahub og, 
   mga magbutang-butang ug estorya ug mga mangingilad (Rev. 21:8; 1 Cor. 6:9,10). See also Gal. 5:19-21.
-  Kadtong mga wala nakad awat sa mga kaluwasan nga  gitudlo sa bibliya (Jn 3:3-7).
-  Kadtong wala pa nakapasaylo sa m ga nakasala kaniya (Mt 6:14,15; 18:22 -35).
-  Kadtong mga nag alagad sa Ginoo apan wala nagpabilin Kaniya tungod kay nidawat sila sa sayop nga paagi sa 
   kaluwasan (1 Jn. 2:24,25; 2 Jn. 9; Ga l. 5:2,4;  1 Cor. 15:1,2).
-  Kadtong wala nagmabungahon sa pangalagad (Mt. 25:14-46; Jn. 15;5,6), wala nilungtad hangtud sa katapusan 
   (Mt. 10: 22 cf. Jn. 6 :66) ug w ala mip adayon s a pagtuo  kay "napu kan sa pa gsulay sa p anaho n" (Lk 8 :13 cf. 
   Mt 13:21).{ Ang paglutos  kay sama sa pagsulay nga masinati gyud sa mga nagtuo  sa Diyos ( 2 Tim. 3:12; 
   Lk. 6:22; Jn. 15:20).
-  Kadton g mga na kadawa t sa tatak s a yawa ug n agsimb a sa iyahan g mga hu lagway sa p anaho n sa anti -Kristo,  
   kauban ang mga nagdaw at sa Ginoo apan wala nakalah utay ug nagpabiling nagsalig kang Hesus ( Rev. 14 :9-12; 
   13:8-10).
-  Tanang hinungdan sa p agpakasala ug tanang nagbuh at ug dautan (Mt. 13:41,42).
-  Tanang malalison, nagsalikway sa kamatuo ran ug nagsunod sa pagp akadautan (Rom. 2:8).

Para Makapasaylo ug makahaw as sa walay kinutubang kasakit:

Talikdi imong sala ug ibutang ang imong 100% nga pagsalig kang Hesukristo para sa kaluwasan sa imong kalag (Lk.
13:3,5 ; Acts 20 :21; 26 :20). Sa kanunay nga pagpaningkamot nga limpyo ang imong kunsensya (Acts 24:16). Sunda ang Ginoo sa
walay pagkaulaw aning makasasala nga  panahon (Mk. 8:38 ). "Kita nakig ambit na kang Kristo kun kita naghupot nga lig on hangtud
sa katapusan sa pagsalig nga anaa na kanato sukad pa sa sinugdan" (Heb 3:14). Pagnga ang t.v. basaha ug basah a ug balik ang bag o
nga testament ug ipasibo ang imo gawi ug hiyas sa sakto ug nauyon. Tuhoe ang bibliya labaw sa ubang butang nga imong nakat onan! Ang
bibliya mao ang katapusang awtoridad nga kumpleto ug igo alang sa tanan nga gusto sa Diyos nga imong mahibaw an lakip na ang
kaluwasan (2 Tim. 3:15-17). Ang imong mahangturong padulngan mao ang langit o impoyerno sumala sa kun unsa imong gibuhat sa
mensahe sa bibliya. Ang mga tawo karon nga tua sa impiyerno andam mohatag sa bisan unsang butang alang sa kahigayonan nga anaa
kanimo karon niining orasa karon aron maluwas. Ayaw tugoti na kani nga kahigayonan nga molabay ra!Pangandami ang imong kamatayon
karong adlawa. Basin uwahi na ang tanan ugma, pangayo ug pasaylo kang Hesus karon ug kinasing kasing nga sunda siya hangtud sa imong
kamatayon.

Si JesuKristo ra ang BUGTONG nga manluluwas, tagapagtaliwala, paglaom ug dalan ngadto sa Amahan. Kun imong isalikway
ang Ginoo ug imo siyang talikdan aron dili naka mosunod pa Kaniya, ikaw segurado nga dili gyud makalingkawas sa impiyerno. Kun ikaw
luwas na sa una apan im ong gitalikdan ang Ginoo, panga yo ug pasaylo, paghinulsol ug talikdi ang imong "n asalaag" nga kahimtang (Lk.
15:24 ,32). Dili ka maluwas sa kalayo sa impiyerno pinaagi sa  pagpa miyembro sa simbahan, pagsimba kang Maria, pagka
maayong tawo, pagpabaw tismo, pagtuman sa adlaw nga igpapahuw ay, napulo ka sugo, ug uban pa. Ang Bibliya ra ang Pulong sa
Ginoo! Dili ang sagradong tradisyon, ang libro sa Mormon, Koran, Bhagabad-Gita, Avesta, Angas, etc. Walay pagkabanhaw,
purgatory, ikaduhang higayon, pagpuo sa mga dautan ug pagkatulog sa kalag.

Isalikway ang mga Sala!

Saligi si Kristo 100% karong adlawa!!!


