Ginoo Tabangi Akong Maoswag Niining Bukid (Buntod)
Isaias 41: 10 Mahinumdum ako sa maong pulong. “Ayaw
kalisang;; kay magauban ako kanimo; ayaw kahibulong; kay
ako ang imong Dios; lig-onon ko ikaw, Oo, Ako mutabang
kanimo; Oo, panalipdan ko ikaw giyahan sa tuong kamot sa
pagmatu-od,” KJV
Isaias 41:13 “Kay ako, ang Ginoo nga imong Dios, Ako ang mag-gunit
sa tuo nimong kamot, sultihan ko ikaw, ayaw kahadlok; Ako motabang
kanimo.” KJV
Sa akong pangidarong 16 anyos, bag-ong gawas sa hospital sa
operasyon sa baga, naka bandages ug tape sa tibu-ok nakong
dughan. Ang akong mama ug papa nag pastors sa simbahan sa Mario
n Ohio, sa unang panahon. Plemirong Duminggo gikan sa hospital,
nag attend ko ug (youth meeting) kapunongan sa simbahan sa mga
batan-on. Sa adlaw’ng Dominggo ako maga tambung sa meeting,
nag sugod kini ug alas siez sa gabii ug ang regular meeting nag
sugod ug alas siete e media sa gabii. Mao kini ang oras sa among
service meeting sa simbahan. Sa adlawng Dominggo pag abot nako
sa balay gikan sa Hospital, ang akong precencia tua gayud sa
service meeting activo permi.
Kining Dominggoha nga akong gitambongan, ang pamati nako sa
akong lawas sakit, busa ning lingcod ko sa bangko naminaw. Ang
among pangulo nagwali aning gabhi-una; Wala ako maka hinumdom
sa iyang giwali, pero kining among leader permi gyud magtawag ug
invitasyon sa tanang membro sa altar para sa kaluwasan ug para sa
kaayo-han (healing).
Nagtindog ako didto sa bangko gina-ampo nako silang ning dawat sa
tawag sa kaluwasan sa sala ug sa kaayo-han. Aning pana-huna sa
akong pag pangliyo-po, ug pag ampo, ang Ginoo naghatag kanako

ug mensahi, para gyud kanako. Ang mensahi kinutlo gikan sa Isaias
41:10 “Ayaw kahadlok; kay magauban ako kanimo; ayaw
kahibulong; kay ako ang imong Dios; lig-onon ko ikaw, Oo, Ako
mutabang kanimo; Oo, panalipdan ko ikaw giyahan sa tuong
kamot sa akong pagkamatu-od,” KJV
Samtang namati ako sa maong tingog, napamati nako ang
Gamhanan nga Dios sa tibuok nakong kalawasan, pagkakosug
gayud sa Gahom abi nako ug diha2ng gabhi-una ako mamatay.
Napamati nako sa tibu-ok nakong kalawasan nga ako mobuto ug
mabungkag na, ug nasayud ako nga ang tahi sa operasyon na-able.
Untop gayud anang panahuna ang Dios nag sulti kanako, ako ang
iyang sulogu-on, aduna siya’y dakong trabaho nga isangod kanako,
kong matumba man ako sa pagtrabaho, ang ako lamang buhaton
tawagon nako ang iyang pangalan, ug iya akong bangunon sa tuo
niyang kamot, ug magalingkod sa malig-ong bato ni Jesu Cristo.
Anang gabhi-una gihatagan ako sa Ginoo sa LASA sa iyang Gahom,
anang gabhi-una ang meeting sa mga batan-on ning longtad ug alauna sa ka-adlawon, ang Gahom sa Ginoo dinhi kanako sa tibu-ok
babii bisan nahuman-na ang servisyo. Ning saka ako sa plataporma
aron ako paga-ampo-an anang gabhi-una, pero ako hinu-on ang
nangulo sa pag ampo, aning gabhi-una ang Ginoo nang luwas sa
katawhan, nag-ayo sa mga masakiton, ug sa espirituhanong kagutom
iyang gibusog, sa espirituhanong kauhaw iyang gipainum, ang Dios
nagpanas sa mga bontod. Anang gabhi-una usa sa mga membro sa
mga batan-on naayo sa cancer sa utok.
Akong nahinumduman nagatindog ko sa plataporma nag ampo sa
mga tawo, ug napa mati nako and kakapoy sa akong lawas nga
hapit ko matumba ug kakuyapon nga walay kusog, ning kabat ko
paingon sa naga tug2 sa piano para lang ko dili matumba,
Ug sa pag gunit nako niya napatiran niya ang bangko nga iyang
gilingkoran ug nag sayaw2 siya sa Espirito; paning kamot gyud niya
nga dili siya maka sayaw ug mobalik siya ug lingcod sa bangko ug
mag tug2 sa kanta, ug mokabat ko paingon niya aron mang-gunit ug
tua na sab, naigo na sab siya sa Gahom sa Ginoo nagatindong na
sab siya ug nag sayaw2 sa gahom sa Espirito.
Nah! Karon nag lingkod na sab siya, ug ning duol ko kay mang-gunit
unta ko niya, ug ning tindog siya ug kalit ug ning ingon sa ako Ron
ayaw ug hikap nako kay dili nako makadawat mura na ako ug

mabungkag; subra na ang Gahom sa Espirito sa Ginoo. Nasayod ko
sa Gahom sa Ginoo, nakita gyud nako kong unsa kagamhanan ang
Dios Nakita nako ang bontod sa mga tawo napanas ning gabhi-una,
nakita nako ang sapa sa Kana buhi ning gitib sa maayong ugma ug
naglantaw sa mga giuhaw nga nag inum sa buhing tubig.
Nakita nako ang pan sa buhing pulong, Jesu Cristo, nagpaka-on sa
mga gigutom.
Makita nako pag usab ang Gahom sa Dios nga Labing Gamhanan.
Nasayud ako nga ang Dios hapit na usab mobalik ug mag pakita sa
iyang Gamhanang mga kamot, ug hawanon kadtong naga supak ug
kadtong wala maga sunod sa iyang kasugu-an. Panason niya ang
buntod sa atong pag panginabuhi, ug usab kining iyang sulugu-on.
Ang Dios naga saad, ug ako nagatu-o sa akong Dios mag bubuhat sa
tanang butang. PAGA DAYGON ANG DIOS!!!!!!!!!!!!
Nakahibalo ako ug sigurado, akong nagalingkod nga nagasulat
niining mensahi ang Dios Gamhanan, mahimo niya ang tanan ug siya
maka pauminto sa imong kinabuhi ug sa panginabuhi sa imong
familya ug sa imong Ministry ug atong itugyan sa Dios, ang iyang
pagbu-ot kita maga sunod.
FILIPOS 4:13 ”May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan
tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Cristo.” KJV
Oo Mabuhat nako ang tanang butang pina-agi ni Cristo. MABUHAT N
AKO ANG TANANG BUTANG PINA-AGI NI CRISTO!!!!!!!!!!
Mateo 13:31,32, Mateo 17:20,21, Marcos 4:30,32, Lucas 13:19, 17:6
nag pahayag pariha sa liso sa mustasa. Ang mustasa nga liso maoy
napili sa tanang liso, ang kina gamyan sa tanang liso, da-ot hangtod
dili kini matanum ug matubigan, usa pa kini mutubo ug modako,
molambo kini nga kahuy sa pagtuo; mao usab kini ang lugar nga
pahulayan sa mga katawhan, ug puy-anan sa mga maluyahon, ug
dinhi unya sila mag mahimsog. Ang pinaka gamay nga liso sa pagtuo maka palambo sa tanan, gikan sa kabukiran ngadto sa kapatagan.
Kung unsa man ang naka babag sa pag gamit nimo sa plano sa
Ginoo. sa imong pagpakabuhi ug sa imong famiya, ug sa imong
Ministry. Magtanum ka ug liso sa imong kasingkasing karon, ug
tubigi kini sa pag estudyo sa pulong sa Ginoo, ug maga luhod makig
estuary, mag porma na ug relasyon sa atong Gamhanang JESUS;;;
ug lantawa ang kinagamyan-nga liso nga nag tubo ug milambo sa
among kasingkasing.

Itugyan sa Ginoo nga siya ang mag gunit sa tu-o nimong kamot
ug giyahan ka sa Kahayag, ug mabuka ang among mata sa
kamatuoran, Itugyan sa Dios nga siya ang Ginoo sa imong
kinabuhi!!!!!!!
Basin ikaw dili cristiano ug gusto kang magsugod ug maka batun ug
relasyon sa Dios ,aron ikaw ma luwas aron mapanas ang buntod sa
imong Kinabuhi ug sa imong familya. Ang imo lang buhat mag Ampo
niining pag Ampo-a, tinu-od gayod nga pag-Ampo, gikan gayod sa
kinahiladman sa imong kasingkasing, maga tuo ikaw ug nangaliyupo
ug ang kausaban sa imong kinabuhi ug kasing2 ihatag sa Ginoo diha
kanimo.
Jesus, Ako ay makasasala, pasaylu-a ako sa akong mga sala, suhitua, tan-awa, sulod dinhi sa akong kasingkasing ug limpyoha ako sa
tanang dili matarong pina agi sa imong dugo. Sa tibu-ok nakong
kasingkasing ako naga tuo nga ikaw Anak sa buhing Dios, Mituo ako
sa Dios nga Amahan makagagahum sa tanan, Mitu-o ako nga ikaw
anak sa buhing Dios ug ikaw gibuhi sa Dios Amahan sa kamatayon.
Ang akong Kinabuhi ihatag ko kanimo ug ako maga sunod sa imong
kasugu-an sugod karon ug hangtod sa kahangturan. Ako naga
hangyo nga imong limpyuhon ang akong kasingkasing karong
panahona ug ako maga sunod sa imong kasugu-an. Daghang salama
t HESUS sa imong pagpakamatay sa Krus tongod sa akong mga
sala. Daghang salamat HESUS sa kaluwasan sa akong kalag, ug
gilimpyo nimo ang akong kasinkasing. Amen
Karon magmalipayon ikaw ug daygon ang Ginoo ug itugot nimo sa
Ginoo nga siya ang Ginoo sa imong Kanabuhi.
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