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ABIDING IN GOD’S WORD
Introduction: Sa Biblia daghan kag mabasa nga kinahanglan palabihon nato ang
pulong sa Dios kay sa ubang mga butang. Ang Biblia nagdasig gayod kanato nga
kinahanglan palabihon nato ang pulong sa Dios.
Panultihon 8:10(MBB) “Palabiha ang akong pagtulun-an kay sa plata; palabiha
ang kahibalo kay sa labing maayong bulawan.”
Salmo 119:72(ABMBB) “Ang imong balaod mas maayo pa alang kanako kay sa
linibong bulawan ug plata.”
Salmo 119:72(MBB) “Ang imong balaod mas maayo pa alang kanako kay sa
tanang bahandi sa kalibotan.”
Salmo 19:10(MBB) “Mas maayo kining tinguhaon kay sa bulawan bisan sa
lunsayng bulawan, ug mas tam-is kini kay sa dugos, bisan sa lunsayng dugos.”
WHY WE NEED TO ABIDE IN GOD’S WORD?
1. IT NEVER FAILS (It’s a trustworthy Word)
Lucas 21:33(AB) “Ang langit ug ang yuta mangahanaw, apan ang akong mga
pulong dili dili mahanaw.”
Lucas 21:33(ABMBB) “Ang langit ug ang yuta mangahanaw apan dili gayod
mapakyas ang akong gisulti.”
Isaias 40:6-8(MBB) “May usa ka tingog nga nag-ingon, ‘Isangyaw! Ug miingon
ako, ‘Unsa may akong isangyaw? Isangyaw nga ang tawo sama lamang sa bulak
ang iyang katahom. (7)Malaya ang sagbot ug malarag ang bulak sa dihang padadan kini sa Ginoo ug hangin; wala gayoy kalainan sa sagbot ang tawo. (8)Malaya
ang sagbot ug malarag usab ang bulak apan molungtad hangtod sa hangtod ang
pulong sa atong Dios.”
1 Pedro 1:23-25(ABMBB) “Kay kamo gipanganak pag-usab dili pinaagi sa tawo
kondili pinaagi sa buhi ug walay kataposan nga pulong sa Dios. (24)Kay nagingon ang Kasulatan, ‘Ang tanang mga tawo sama sa sagbot, ug ang tanan nilang
katahom sama sa bulak niini. Ang sagbot mamatay ug malarag ang bulak niini,
apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangtoran.’ Mao kini ang
Maayong Balita nga giwali nganha kaninyo.”
Salmo 119:89(ABMBB) “Molungtad hangtod sa kahangtoran ang imong pulong, O
Dios; dili kini mausab diha sa kalangitan.”
Salmo 19:7 (MBB) “Hingpit ang balaod sa Ginoo ug naghatag kinig bag-ong
kusog. Kasaligan ang mga sugo niya ug naghatag ug kaalam sa mga kulang niini.
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Panultihon 8:8(ABMBB) “Matuod ang tanan nga akong isulti, walay bakak o
limbong.”
Proverbio 8:8(AB) “Ang tanang mga pulong sa akong baba mga pagkamatarung
man; walay bisan unsa nga baliko ni balit-ad diha kanila.”

Salmo 12:6(MBB) “Kasaligan gayod ang mga saad sa Ginoo; sama sa lunsay nga
plata nga giputli sa makapito pinaagi sa kalayo.”
Proverbio 30:5(AB) “Ang tagsatagsa ka pulong sa Dios inulay: siya mao ang usa
kalasag kanila nga modangop diha kaniya.”
Santiago 1:25(ABMBB) “Apan ang tawo nga magsugsi pag-ayo sa hingpit nga
kasugoan nga naghatag ug kagawasan sa mga tawo ug magpadayon sa
pagtamod niini, panalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kutob
ra diha sa pagpamati.”
2. IT GIVES LIFE (It’s a Living Word)
Its an agent of regeneration
Hebreo 4:12(MBB) “Kay ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan ug mas hait pa sa
bisan unsag espada nga duhay suwab. Modulot kini hangtod sa kinahiladman sa
kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang
kauyokan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasingkasing sa mga
tawo.
1 Pedro 1:22-23(ABMBB) “Karon nga nahinlo na kamo pinaagi sa inyong
pagsunod sa kamatuoran ug may matinud-anon nang gugma alang sa inyong
isigkamagtutuo. (23)Kay kamo gipanganak pag-usab dili pinaagi sa tawo kondili
pinaagi sa buhi ug walay kataposan nga pulong sa Dios.
Salmo 19:7(AB) “Ang kasugoan ni Jehova hingpit, nga nagapabag-o sa kalag:
Ang pagpamatuod ni Jehova matinumanon, nga nagahimo nga maalam sa mga
walay-pagtagad.”
It’s a spiritual milk
1 Pedro 2:2-3(ABMBB) “Sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa
lunsayng gatas nga espirituhanon aron sa inyong pag-inom niini motubo kamo
ngadto sa kaluwasan, (3)kay natilawan ninyo ang kaayo sa Ginoo.”
Salmo 34:8(MBB) “Sulayi ug makita ninyo ang kaayo sa Ginoo! Bulahan ang tawo
nga modangop kaniya!”
It gives hope to the hopeless
Hebreo 6:4-6,18-19(MBB) “Kay unsaon man pagpahinulsol pag-usab niadtong
namiya? Kaniadto diha sila sa kahayag sa Dios. Nakatilaw sila sa gasa sa langit
ug nakadawat sa ilang bahin sa Espiritu Santo. (5)Gikan sa ilang kasinatian
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nahibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios, ug nakatagamtam sila sa gahom sa
umaabot nga katuigan, (6)apan namiya gihapon sila. Dili na mahimo ang
pagpabalik kanila sa paghinulsol, kay gilansang nil apg-usab ang Anak sa Dios
ug ilang gipakaulawan atubangan sa tanan.” (18)Busa anaa ang duha ka butang
nga dili mausab ug niini ang Dios dili mamakak. Busa kita nga nakabaton ug
kasigurohan uban kaniya nadasig pag-ayo pagpabilin nga malig-on diha sa
paglaom nga gitanyag kanato. (19)Gihuptan nato kining paglaoma ingon nga angkla sa
atong mga kasingkasing. Siguro kini ug kasaligan ug milahos sa tabil sa
langitnong templo sa kinasulorang alampoanan.”
Juan 6:27,63(MBB) “Ayaw kamo paghago alang sa kalan-on nga modunot ,
kondili sa kalan-on nga molungtad ngadto sa kinabuhing walay kataposan. Kining
kalan-ona ihatag kaninyo sa Anak sa Tawo, kay gipatikan man siya sa Dios nga
Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon.” (63)Ang naghatag ug kinabuhi mao ang
Espiritu; dili kini mahimo sa tawo. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo –
espiritu ug kinabuhi.”
Juan 4:34(MBB) “Si Jesus miingon kanila, ‘Ang akong pagkaon mao ang
pagtuman sa kabubut-on sa nagpadala kanako ug sa paghuman sa bulohaton
nga iyang gipabuhat kanako.”
3. IT GIVES PROTECTION (It’s a spiritual weapon)
Efeso 6:12, 17(MBB) “Kay wala kita makig-away batok sa mga tawo, kondili batok
sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga hari, sa mga
anaa sa gahom, ug sa pangulo niining kalibotan sa kangitngit. (17) Ug ikalo ninyo
ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo ug gamita ang pulong sa Dios sama sa
espada nga gihatag kaninyo sa Espiritu.”

Buhat 26:18(MBB) “Ikaw magpabuka sa ilang mata ug magtultul kanila gikan sa
kangitngit ngadto sa kahayag, ug gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios, aron
pinaagi sa ilang pagtuo kanako mapasaylo ang ilang mga sala ug madawat nila ang
ilang dapit uban sa piniling katawhan sa Dios.
Note: “aron pinaagi sa ilang pagtuo kanako” – pinaagi sa pulong sa Dios

Roma 10:17(MBB) “Busa ang pagtuo naggikan sa pagpamati sa mensahe, ug ang
mensahe naggikan sa pagwali kang Cristo.”
2 Corinto 5:17-19 “Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Cristo, bag-o na siyang
binuhat; ang daan miagi na, ug miabot na ang bag-o.”
Juan 14:23(MBB) Si Jesus mitubag, ‘Ang nahigugma kanako magtuman sa akong
gisugo. Mahigugma kaniya ang akong Amahan, ug ang akong Amahan ug ako
moanha ug magpuyo diha kaniya.”
Because of God’s Word a person is changed & his changed life become also a weapon
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2 Corinto 6:9-10(ABMBB) “Bisan dili inila, naila kami pag-ayo; bisan daw mga
patay kami apan buhi sumala sa inyong nakita. Bisag gikastigo, wala kami
mamatay; (10)bisan may kaguol, malipayon gihapon kami; mga kabos kami, apan
daghang nangadato sa espirituhanong butang tungod kanamo; daw mga walay nahot
kami, apan tag-iya diay sa tanang butang.”
Note: “apan daghang nangadato sa espirituhanong butang tungod kanamo” – pinaagi sa pulong sa
Dios - dato sa mga maayong buhat. Mao nga sauna ang kanunay nimong hisgotan mga binuang nga
mga estorya apan karon mga butang espirituhanon.
Note: “daw mga walay nahot kami, apan tag-iya diay sa tanang butang.”

2 Corinto 8:9(MBB) Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Jesu-Cristo,
nga bisan siya dato, nagpakakabos siya tungod kaninyo aron madato kamo
pinaagi sa iyang kakabos.”
1 Corinto 3:21-23(MBB) “Busa dili angay nga ipasigarbo ang mga butang nga
mahimo sa tawo. Sa pagkatinuod, kamo ang tag-iya sa tanang butang . (22)Si
Pablo, si Apolo, ug si Pedro, ingon man kining kalibotana, ug ang kinabuhi ug ang
kamatayon, ang karon ug ang umaabot, inyo kining tanan, (23)ug kamo iya ni
Cristo ug si Cristo iya sa Dios.”
2 Corinto 10:4(MBB) “Ang mga hinagiban nga gigamit namo sa among pagpakigaway dili mga hinagiban sa kalibotan, kondili ang gamhanang mga hinagiban sa
Dios, nga molumpag sa kota. Gilumpag namo ang sayop nga mga
pangatarongan.”
Mao nga bisag unsay iyang degree apan kon ang iyang kinabuhi wala magsubay sa
pulong sa Dios mas maalam ka pa
Salmo 119:98-100(ABMBB) “Ang imong mga sugo nag-uban kanako sa kanunay
ug naghimo kanako nga mas maalamon pa kay sa tanan kong mga kaaway.
(99)Labaw pa akog nasabtan kay sa tanan kong mga magtutudlo, kay
gipamalandongan ko man ang imong mga pahimangno. (100) Labaw akog kaalam
kay sa mga tigulang, kay gituman ko man ang imong mga sugo.”
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