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THE POWER OF GOD'S WORD
WHY THE BIBLE IS CALLED THE WORD OF GOD?
1. BECAUSE THE WRITERS ARE GIUDED BY THE SPIRIT OF GOD
2 Pedro 1:20-21Apan labaw sa tanan, hinumdumi kini: walay bisan kinsa nga
makasaysay sa kahulogan sa mga propesiya sa Kasulatan pinaagi sa iyang
kaugalingong panabot. Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa
tawo. Ang Espiritu Santo maoy nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga
gikan sa Dios."
2 Samuel 23:1-2 "Si David nga anak ni Jesse mao ang tawo nga gihimo sa Dios
nga bantogan ug gipili nga hari sa Dios ni Jacob ug maoy tighimo sa mga
matahom nga awit sa Israel. Mao kini ang kataposang mga pulong ni David: (2)
Nakigsulti kanako ang espiritu sa Ginoo pinaagi kanako, ania sa akong baba ang
mga pulong niya."
Hebreo 1:1-2
1 Juan 1:1-4
1 Pedro 1:10-12 "Ang mga propeta nagsusi ug nagpakisayod mahitungod niining
maong kaluwasan ug nanagna sila mahitungod niining gasa nga ihatag sa Dios
kaninyo. (11)Nagpakisusi sila kon kanus-a ug sa unsang paagi moabot kini.
Kining panahona maoy gitudlo sa Espiritu ni Cristo nga diha kanila, sumala sa
gitagna sa Espiritu mahitungod sa mga pag-antos ni Cristo ug sa himaya nga
mosunod niini. (12)Gipadayag sa Dios sa maong mga propeta nga ang
gihisgotan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayohan kondili alang kaninyo.
Kining mga butanga nadungog ninyo gikan sa mga magwawali sa Maayong
Balita pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini ang
mga butang nga buot masabtan bisan gani sa mga anghel."
2 Timoteo 3:16-17 "Ang tibuok Kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios ug
mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug
sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. (17)Sa ingon, ang nag-alagad sa
Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat."
2. THE WORTH OF GOD'S WORD
- more precious than gold
- more sweet than honey
Salmo 19:8,10 "Husto ang mga balaod sa Ginoo ug magmalipayon ang motuman
niini. Matarong ang iyang mga sugo ug naghatag kinig kaalam. (10)Mas maayo
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kining tinguhaon kay sa bulawan bisan sa lunsayng bulawan, ug mas tam-is kini
kay sa dugos, bisan sa lunsayng dugos."
Salmo 119:72 "Ang imong balaod mas maayo pa alang kanako kay sa linibong
bulawan ug plata."
Salmo 119:103 "Pagkatam-is sa imong mga kasugoan! Mas tam-is pa kini kay sa
dugos!"
2 Corinto 2:15-16 "Kay sama kita sa alimyon sa insenso nga gisunog ni Cristo
alang sa Dios. Mangalimyon kini ngadto sa mga linuwas ug niadtong
nangalaglag. Apan alang niadtong nangalaglag, mao kini ang baho nga
makamatay apan niadtong ginaluwas mao kini ang kahumot nga makapabuhi.
Busa kinsa man ang takos sa maong buhat?"
3. THE EFFECTIVENESS OF GOD'S WORD
a) Like fire & hammer
Jeremias 23:29 "Ang akong pulong sama sa kalayo ug martilyo nga modugmok
sa mga bato."
1 Pedro 1:23 "Kay kamo natawo pag-usab dili sa tawhanong paagi kondili
pinaagi sa buhi ug walay kataposan nga pulong sa Dios."
Changed life is your weapon
2 Corinto 6:6-7
Tito 2:8
1 Pedro 2:12
b) Like a sword
Hebreo 4:12 "Kay ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan ug mas hait pa kay sa
bisan unsang espada nga duhay sulab. Modulot kini hangtod sa kinahiladman sa
kalag ug sa espiritu hangtud sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang
kauyokan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasingkasing sa
tawo."
Efeso 6:17 "Ug ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo ug gamita
ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo Espiritu ingon nga espada."
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c) Like a light & lamp
Salmo 119:105 "Ang imong pulong maoy suga nga magtultol kanako ug maoy
kahayag sa akong agianan."
2 Pedro 1:19 "Busa midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw
sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo sama sa suga nga
nagdan-ag diha sa kangitngit. Modan-ag kini sa inyong mga kasingkasing
hangtod nga mobanagbanag ang Adlaw sa Ginoo ug ang kahayag sa
kabuntagon."

d) Like a rock
Mateo 7:24-25 "Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman
niini mahisama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa
bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin
mihapak ug mikusokuso niadtong balaya, wala kini matumba kay natukod man
diha sa bato."
Buhat 14:22 " Ilang gilig-on ang mga magtutuo ug gidasig nga magpadayon diha
sa pagtuo. Miingon sila, 'kinahanglang moagi kita sa daghang mga kalisdanan
aron makasulod sa gingharian sa Dios."
Buhat 11:26 "Sa dihang nakit-an niya si Saulo, gidala niya siya sa Antoquia.
Sulod sa usa ka tuig silang duha nakig-uban sa mga magtutuo diha sa iglesia ug
gitudloan nila ang daghang katawhan. Ug sa unang higayon, ang mga tinun-an
gitawag nga mga Cristohanon didto sa Antoquia."
Don’t base your life in your vibration
Jeremias 17:9-10
Don't base your life in traditions
Marcos 7:7-8
Don't base you life in your own principles/ opinions
Lucas 21:33 "Ang langit ug ang yuta mangahanaw apan dili gayod mapakyas
ang akong gisulti."
Mateo 24:35 "Matapos ang langit ug ang yuta apan ang akong mga pulong
magpabilin gayod sa kanunay."
Isaias 40:8 "Malaya ang sagbot ug malarag usab ang bulak apan molungtad
hangtod sa hangtod ang pulong sa Dios."
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Juan 17:17
Juan 8:32
4. IT CAN MAKE YOU WISE
Salmo 19:7 "Hingpit ang balaod sa Ginoo ug naghatag kinig bag-ong kusog.
Kasaligan ang mga sugo niya ug naghatag ug kaalam sa mga kulang niini."
Salmo 119:98-100 "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."
Salmo 119:130 "Ang kahulogan sa imong mga pagtulon-an naghatag ug
kahayag, ug naghatag ug salabotan sa mga walay kahibalo."
Deuteronomio 4:6 "Tumana ninyo kini kay mao kini ang ilhanan nga kamo
maalamon atubangan sa katawhan. Inigkadungog nila niining tanang mga
balaod, moingon sila, 'Sa walay duhaduha angkatawhan niining dakong nasod
maalamon ug masinaboton."
2 Timoteo 3:15 "Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata nagbasa ka na
sa Balaang Kasulatan. Kini maoy nakahatag kanimog kaalam ug naghatod
kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Cristo Jesus.'
Lucas 11:28 "Apan si Jesus mitubag,'Bulahan hinuon sila nga namati sa mga
pulong sa Dios ug nagtuman niini."
Gipadayag 1:3 "Bulahan ang mobasa niining basahona sa mga propesiys ug
bulahan ang mamati ug magtuman sa nahisulat niini kay duol na ang panahon
nga mahitabo kining tanan."
Juan 21:25 "Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus. Kon gisulat
pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibotan dili gayod paigo nga kasudlan
sa mga sinulat."
Juan 20:30-31 "Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa
iyang mga tinun-an nga wala nasulat niining basahona. (31)Apan gisulat kini
aron kamo motuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang Anak sa Dios, ug pinaagi
sa maong pagtuo makabaton kamo ug kinabuhi diha sa iyang ngalan."
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