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Paglipay ug pagmaya, kamong 
mga matarong tungod sa nahi-
mo sa Ginoo! Singgit sa kalipay, 
kamong tanan nga nagtuman sa 
iyang sugo! —Salmo 32:11

Ug ang pulong sa Ginoo mi-
kaylap sa tanang dapit niadtong 
yutaa. Ug nalipay pag-ayo ang 
mga tinun-an ug napuno sa Es-
piritu Santo. 

—Mga Buhat 13:49 ug 52
Ang tuyo niini mao ang pagsu-

lay kon tinuod ba gayod ang in-
yong pagtuo kay bisan gani ang 
bulawan nga lumalabay lamang 
sulayan man pinaagi sa kalayo. 

Ang inyong pagtuo nga bilil-
hon pa kay sa bulawan sulayan 
gayod usab. Tungod niini ma da-
wat ninyo ang mga pagdayeg, 
himaya ug dungog sa Adlaw 
nga ipadayag na si Jesu- Cristo. 
Gihigugma ninyo siya bisan 
wala kamo makakita kaniya, ug 
nag tuo kamo kaniya bisag wala 
kamo makakita kaniya hangtod 
ka ron. Busa napuno kamo pag-
ayo sa kalipay nga dili malitok sa 
pulong. —1 Pedro 1:7, 8

Mga minahal kong igsoon, 
ayaw kamo kahibulong sa mga 
ma pait nga pagsulay nga inyong 

DAYEGON ANG GINOO SA DAKONG KALIPAY!
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giantos. Ayaw kini isipa nga ta-
lag saong butang nga nahitabo 
ka ninyo. Paglipay hinuon nga na-
ka am bit kamo sa mga pag-an tos  
ni Cristo aron magmalipayon ka-
mo inigpadayag na sa iyang hi-
maya.  —1 Pedro 4:12, 13

Mao usab kini ang mahitabo ka-
nin yo. Karon naguol kamo apan  
makigkita ra ako kaninyo pag- 
usab ug malipay unya kamo pag-
ayo—kalipay nga walay ma ka a-
gaw gikan kaninyo.

—Juan 16:22

Higugmaa ang Ginoo nga in-
yong Dios sa tibuok ninyong 
kasingkasing, kalag ug kusog.

—Deuteronomio 6:5

Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, 
sa tibuok kong kasingkasing! 
Isaysay ko ang tanang butang 

nga kahibulongan nga imong gi-
buhat. —Salmo 9:1

Nagpasalamat ako kanimo, O 
Ginoo, sa tibuok kong ka sing ka-
sing; mag-awit akog mga pag da-
yeg kanimo atubangan sa mga 
dios. Moyukbo ako atu ba ngan sa 
balaan mong Templo ug mag da-

IPAHILUNA ANG IMONG KASINGKASING NGADTO
SA PAGDAYEG SA GINOO
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yeg sa imong ngalan tungod sa 
gugma mong walay paglubad ug 
sa imong pag kamatinu d-anon; 
kay gipahimutang mo labaw sa 
tanang butang ang imong ngalan 
ug ang imong pulong.

 — Salmo 138:1, 2
Dayga ang Ginoo, O akong 

kalag! Ang tibuok kong pagka-
tawo nagdayeg sa balaan niyang 
ngalan. — Salmo 103:1

Ang maayong tawo magsultig 
maayo gikan sa maayong mga 
butang nga anaa sa iyang ka-
sing kasing.  —Lucas 6:45a

Ug sa inyong pagsultianay ga-
mita ninyo ang mga salmo, mga 
himno ug mga balaang awit. Awi-

ti ug dayga ninyo ang Gi noo sa 
kinasingkasing gayod. Sa ngalan 
sa atong Ginoong Jesu-Cristo, 
pasalamati ninyo kanunay ang 
Dios nga Amahan tungod sa 
tanang butang.    —Efeso 5:19, 20
Kining Tawhana Nagpahiluna Sa 

Iyang Kasingkasing Diha Niini
Unya gigunitan ni Pedro ang 

tuong kamot sa bakol ug gita-
bangan siya pagpatindog. Di-
hadiha nalig-on ang mga tiil ug 
lutahan sa bakol. Milukso siya sa 
iyang pagtindog ug milakaw ku-
yog kanila sulod sa Templo. Siya 
naglakaw nga nagluksoluk so ug 
nagdayeg sa Dios.

      —Mga Buhat 3:7, 8
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ANG MGA BUNGA SA PAGDAYEG
Ang Dios Nagpuyo Diha Sa 

Mga Pagdayeg
Apan balaan ka ug gidayeg sa 

Israel.  —Salmo 22:3
Aron Magmalipayon Ug Magma
bungahon, Padayona Ang Pag

dayeg Samtang Naghulat sa Dios
O Dios, angay ka gayod na-

mong daygon didto sa Sion!
—Salmo 65:1a

Dali kamo, daygon ta ang Gi
noo! Mag-awit kita nga malipa-
yon ngadto sa Dios nga atong 
tigpanalipod. Moduol kita kaniya 
aron pagpasalamat ug awitan ta 
siyag malipayong mga awit sa 

pagdayeg!  —Salmo 95:1, 2
Una ang Pagdayeg, Ang 

Grasya Nagsunod
Daygon ka unta sa katawhan, O 

Dios, daygon ka unta sa tanang 
katawhan! Mihatag ang yuta sa 
iyang abot; gipanalanginan kita 
sa Dios, nga atong Dios. 

—Salmo 67:5, 6
Ang Pagdayeg Tambal sa Kahadlok

Kay ang Espiritu nga gihatag 
sa Dios kanato wala maghimo 
kanatong talawan kondili nagha-
tag kanatog gahom ug gugma ug 
pagpugong sa kaugalingon.

—2 Timoteo 1:7
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Ang Pagdayeg Usa Ka 
Kristohanon nga Sakripisyo; 

Itunol ang Imong 
Kaugalingon Niini

Busa himoon ta kanunay ang 

halad ngadto sa Dios pinaagi  
kang Jesus. Mao kini ang halad  
sa pagdayeg gikan sa mga ngabil 
nga nagsugid sa iyang ngalan.  

—Hebreo 13:15

ANG LANGIT NAPUNO SA MGA PAGDAYEG
Dayga ang Ginoo! Dayga ang 

Ginoo diha sa kalangitan, ka mong 
nagpuyo diha sa kahi tas-an! Day-
ga ninyo siya, kamong mga anghel 
niya; dayga ninyo siya, kamong 
tanang langitnong panon niya! 
Dayga ninyo siya, O adlaw ug bu-
lan; dayga ninyo siya, O masigang 
kabituonan! Day ga ninyo siya, O 
kinaha bu gang mga langit, ingon 
man ka mong ka tubigan ibabaw 

sa la ngit! Silang tanan angay nga 
mag dayeg sa ngalan sa Ginoo, 
kay mimando lamang siya ug na-
nga hi mo sila. Pinaagi sa iyang 
man do gipa hi mutang niya sila, ug 
sa ilang tagsatagsa ka dapit dili 
na sila mabalhin sa ilang na hi mu-
tangan hangtod sa kahang to ran. 
Silang tanan angay nga mag da yeg 
sa ngalan sa Ginoo kay ang iyang 
ngalan labaw sa tanan; ang iyang 
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ANG MATAG USA GIIMBITAR NGADTO SA IYANG
KORO NGA MAGDADAYEG

Pamakpak kamong tanang ka-
tawhan tungod sa kalipay! Day-

ga ang Dios pinaagi sa makusog 
nga mga pag-awit! Pag-awit ug 

himaya saylo sa yuta ug sa langit. 
—Salmo 148:1-6 ug 13

Dayga ninyo ang Ginoo ug pa-
talinghogi ang iyang mga pu long, 
kamong mga anghel nga kusgan 
ug gamhanan ug nagtu man sa 
iyang mga sugo!  —Salmo 103:20

Langit, yuta ug kadagatan ug 
ta nang mananap nga anaa niini, 
day ga ninyo ang Dios! 
 —Salmo 69:34

Mao Nga Ikaw Giluwas
Kining batoha mahal kaayo alang 

kaninyo nga nagtuo. Apan kamo 
mao ang piniling katawhan, ang 
mga harianong pari ug ang ba la-
ang nasod. Gipili kamo sa Dios 
aron maiya ug aron mag sang yaw 
sa mga kahibulongang bu hat sa 
Dios. Gitawag kamo niya gi kan 
sa kangitngit ngadto sa iyang ka-
ti nga lahang kahayag. Kaniad to 
dili kamo katawhan sa Dios apan 
karon katawhan na kamo niya. 

—1 Pedro 2:7a, 9, 10a
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mga pag da yeg ngadto sa Dios; 
awitig mga pagdayeg ang atong 
hari. Kay ang Dios hari sa tibuok 
kalibotan; dayega siya pinaagi 
sa mga awit!  

—Salmo 47:1 ug 6, 7

Dayga ang Dios, O tibuok ka-
li botan, pinaagi sa singgit sa 
ka li pay! “Ang tibuok kalibotan 
nag sim ba kanimo; nag-awit silag 
pag dayeg alang kanimo, nag-awit 
silag pagdayeg alang sa imong 
ngalan.”             —Salmo 66:1 ug 4

Magmaya unta ang kanasoran 
ug mag-awit sa kalipay tungod 
kay naghukom ka sa katawhan 

uban ang hustisya, ug gigiyahan 
mo ang tanang kanasoran.

—Salmo 67:4

Dayga ang Ginoo, kamong ta-
nang mga binuhat! Dayga ang 
Ginoo! —Salmo 150:6

Dayega Siya Tungod sa Kalooy 
ug Kamatuoran

Dayga ang Ginoo, tanang ka-
na soran! Dayga ninyo siya, ta-
nang katawhan! Gihigugma kita 
niya pag-ayo sa gugmang walay 
pag lu bad, ug ang pag ka ma ti nud-
anon sa Ginoo molungtad hang-
tod sa kahangtoran. Dayga ang 
Ginoo! —Salmo 117:1, 2
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DAYEGA ANG GINOO SA IYANG IYANG PAGKASIYA

Matuod ang mga pulong sa 
Ginoo, ug kasaligan ang tanan 

ni yang mga buhat.   
 —Salmo 33:4

Nagmaya ang katawhan kay 
naghatag man sila sa kinasing-
kasing gayod alang sa Ginoo. 
Si David usab nalipay pag-ayo. 
Gipasalamatan ni David ang Gi
noo atubangan sa katawhan ug 
miingon siya, “O Ginoo, Dios ni 
Jacob nga among amahan, da-
laygon ka sa walay kataposan. 
Imo, O Ginoo, ang pagkaha-
langdon, ang gahom, ang hima-
ya, ang kadaogan ug imo ang 
tanan nga anaa sa langit ug sa 
yuta ingon man ang gingharian 

ug labaw ikaw sa tanan. Gikan 
kanimo ang bahandi ug dungog, 
hari ka sa tanan ug anaa kanimo 
ang tanang gahom ug kusog ug 
makahatag kag gahom ug kusog 
sa tanan. Karon, nagpasalamat 
kami kanimo, O among Dios ug 
gidayeg namo ang mahimayaon 
mong ngalan.” 

—1 Cronicas 29:9-13
“Balaan, balaan, balaan ang Gi

noo nga Labing Gamhanan; na-
lukop ang tibuok yuta sa iyang 
himaya.” —Isaias 6:3b
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O Ginoo, ikaw ang akong Dios; 
pasidunggan ko ikaw ug daygon 
ang imong ngalan kay naghimo 
ka man ug mga katingalahang 
butang; ang giplano mo kaniadto, 
gituman mo gayod.  —Isaias 25:1

Ug nakita ko ang sama sa bil-
dong dagat nga may sagol nga 
kalayo. Nakita ko usab ang mga 
tawo nga nakabuntog sa ma-
nanap ug sa iyang larawan ug 
sa numero nga nagsimbolo sa 
iyang ngalan. Nagbarog sila sa 
daplin sa bildong dagat ug nag-
da lag mga alpa nga hinatag sa 
Dios. Nag-awit sila sa awit ni 
Moi ses, ang sulugoon sa Dios, 
ug sa awit sa Nating Karnero: 

“Ginoong Dios nga Labing Gam-
ha nan, pagkakahibulongan sa 
imong mga buhat! Hari sa tanang 
ka na so ran, matarong ug matuod 
gayod ang imong mga paagi! 
Kinsa bay dili mahadlok kanimo, 
Ginoo? Kinsa bay magdumili 
pag da yeg sa imong pag ka gam-
ha nan? Ikaw lamang ang balaan. 
Moduol ug mosimba kanimo ang 
tanang kanasoran. Kay nakita sa 
tanan ang matarong mong mga 
buhat.”             —Gipadayag 15:2-4

Sa atubangan sa Dios nga 
maoy naghatag ug kinabuhi sa 
tanan ug sa atubangan ni Cristo 
Jesus nga misaksi sa ka ma tuo-
ran atubangan ni Poncio Pilato, 
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gisugo ko ikaw sa pagtuman sa 
tanan nga gipabuhat kanimo. 
Mat ngo ni nga dili kini ka bu li ngan 
ug dili masaway hangtod sa 
pag ba lik sa atong Ginoong Je-
su-Cristo. Ipadayag siya sa Dios 
sa tukmang panahon. Siya ang 
Dios nga dalaygon ug bugtong 
Magbubuhat, ang Hari sa mga 
hari ug ang Ginoo sa mga ginoo. 
Siya lamang ang walay kama ta-
yon ug nagpuyo sa kahayag nga 
dili maduol. Wala pa gayoy naka-
kita kaniya ug wala gayoy ma ka-
kita kaniya. Ipahinungod ka ni ya 
ang dungog ug walay ka ta po-
sang gahom! Amen.

—1 Timoteo 6:13-16

Sa matag higayon nga ang upat 
ka buhing binuhat magdayeg ug 
magpasalamat kaniya nga buhi 
sa kahangtoran nga naglingkod 
sa trono, manghapa sa atu ba-
ngan niya ang 24 ka pangulo ug 
mag sim ba kaniya. Iitsa nila ang 
ilang mga korona atubangan sa 
trono ug moingon, “Among Gi-
noo ug Dios! Angay kang mo-
da wat sa pagdayeg ug sa pa si-
du ngog ug sa gahom. Kay ikaw 
may nagbuhat sa tanang butang, 
ug pinaagi sa imong pagbuot na-
mugna ang tanan.”

—Gipadayag 4:9-11
Tapos niini nakita ko ang da-

kong panon sa katawhan nga 
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walay makaihap. Gikan sila sa 
nagkalainlaing nasod, banay, ka-
taw han ug pinulongan ug nag-
barog sila sa atubangan sa trono 
ug sa Nating Karnero. Nagbisti 
silag puti ug nagbitbit ug mga 
palwa. Naninggit sila, “Ang atong 
kaluwasan naggikan sa atong 
Dios nga naglingkod sa trono ug 
gikan usab sa Nating Karnero!” 
Nag-alirong ang tanang anghel 

sa trono lakip ang mga pangulo 
ug ang upat ka buhing binuhat. 
Unya nanghapa sila atubangan 
sa trono ug misimba sa Dios ug 
miingon, “Amen! Ang pagdayeg, 
himaya, kaalam, mga pasalamat 
ug pasidungog, gahom ug kusog 
iya sa atong Dios hangtod sa ka-
hangtoran! Amen!”

—Gipadayag 7:9-12

Gamhanan ang Ginoo ug anga-
yan gayod nga daygon siya; 
dili matukib ang iyang gahom. 

Daygon ang imong nabuhat sa 
tanang kaliwatan; isangyaw nila 
ang mga buhat mong katingala-

DAYEGA ANG IYANG DILI MATUKIB 
NGA KAGAMHANAN
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han. Isangyaw sa mga tawo ang 
imong himaya ug kahalangdon, 
ug pamalandongan ko ang ka-
hi bulongan mong mga buhat. 
Isangyaw sa mga tawo ang mga 
buhat mong katingalahan, ug 
isaysay ko usab ang imong ga-
hom. Ipanugilon nila ang imong 
kaayo ug mag-awit sila sa imong 
pagkamatarong. Mahigugmaon 
ug maluluy-on ang Ginoo, dili 
da ling masuko ug puno sa gug-
mang walay paglubad. Maayo 
siya sa tanan ug maluluy-on sa 
tanan niyang binuhat. O Ginoo, 
modayeg kanimo ang tanan 
mong binuhat, ug magpasalamat 
ka ni mo ang tanan mong ka taw-

han! Isangyaw nila ang himaya 
sa imong gingharian ug ang 
imong gahom, aron masayran sa 
mga tawo ang imong gamhanang 
mga buhat ug ang halangdong 
himaya sa imong gingharian. 
Ang imong gingharian walay ka-
ta po san ug maghari ka hangtod 
sa kahangtoran. Motuman gayod 
ang Dios sa iyang mga saad, ug 
makita ang kamaayo niya diha sa 
tanan nga iyang gibuhat.

—Salmo 145:3-13
Imo, O Ginoo, ang pagkaha-

lang don, ang gahom, ang hima-
ya, ang kadaogan ug imo ang 
ta nan nga anaa sa langit ug sa 
yuta ingon man ang gingharian 
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DAYEGA SIYA TUNGOD SA IYANG TRONO UG GAHOM

ug labaw ikaw sa tanan.
—1 Cronicas 29:11

Dayga ang Ginoo! Dayga ang 
Dios diha sa iyang Templo! Day-
ga ang iyang pagkagamhanan 

diha sa langit! Dayga siya tu-
ngod sa gamhanang mga butang 
nga iyang gihimo; dayga siya 
nga makagagahom sa tanan!

—Salmo 150:1, 2

Ang imong trono, O Dios, mo-
lung tad hangtod sa kahangto-
ran! Nagmando ka sa imong 
ging ha rian uban sa kaangayan.

—Salmo 45:6
Kini ang giingon sa Ginoo: 

“Ang langit maoy akong trono 
ug ang yuta maoy akong tumba-
nan.”   —Isaias 66:1a

Apan karon sultihan ko kamo: 

ayaw gayod panumpa kon mo-
saad ka; ayaw panumpa sa langit 
kay ang langit mao ang trono sa 
Dios. —Mateo 5:34

Gipahiluna sa Ginoo ang iyang 
trono didto sa langit ug naghari 
siya sa tanan. Dayga ninyo ang 
Ginoo ug patalinghogi ang iyang 
mga pulong, kamong mga  anghel 
nga kusgan ug gamha nan ug 
nagtuman sa iyang mga sugo! 
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DAYEGA SIYA TUNGOD SA IYANG HIMAYA

Dayga ninyo ang Ginoo, kamong 
iyang panon, kamong iyang 
mga sulugoon nga nagtuman sa 
iyang kabubut-on! Dayga ninyo 
ang Ginoo, kamong tanang binu-
hat niya diha sa tanang dapit sa 
iyang gingharian! Dayga ang Gi-
noo, O akong kalag! 

—Salmo 103:19-22
Unya nakita ko ang dako ug 

puti nga trono ug ang nagling-
kod niini. Mipahawa ang yuta ug 
ang langit gikan sa naglingkod 
sa trono ug wala na kini makita 
pag-usab.        —Gipadayag 20:11

Si Jesus mitutok kanila ug mi-
tu bag, “Kini dili mahimo sa tawo; 
apan mahimo sa Dios ang ta-
nang butang.”  —Mateo 19:26

Nakita sa mga Israelita nga ang 
himaya sa Ginoo daw kalayo nga 
nagdilaab sa tumoy sa bukid.

—Exodo 24:17
Dayga ang Ginoo, ang Dios sa 

Israel! Siya lamang ang nagbu-

hat niining katingalahang mga 
butang! Dayga ang iyang mahi-
mayaong ngalan hangtod sa ka-
hangtoran ug mapuno unta ang 
yuta sa iyang himaya! Amen! 
Amen!  —Salmo 72:18, 19
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DAYEGA SIYA TUNGOD SA IYANG KADAUGAN

Pasalipod sa mga bato ug tago 
sa yuta aron paglikay sa kasuko 
sa Ginoo, sa iyang gahom ug 
sa iyang himaya. Niadto unyang  
ad la wa, ang garbo ug ang pag ka-
ma pahitas-on sa tawo putlon, ug 
ang Ginoo lamang maoy pasi-
dung gan. —Isaias 2:10, 11

“Unya ipadayag ang himaya sa 
Ginoo ug makakita niini ang ta-
nang tawo kay ang Ginoo maoy 
nagsulti niini.”          —Isaias 40:5

“Ang adlaw dili na maoy inyong  
kahayag sa panahon sa adlaw. 
Dili na mosubang pa ang bulan 
aron paglamdag kaninyo sa ga-
bii, kay ang Ginoo mao na man 
ang inyong kahayag nga walay 
pagkapalong, ug ang Dios mao 
nay inyong himaya.”

 —Isaias 60:19
Kay imo ang gingharian, ang 

gahom ug ang himaya hangtod 
sa kahangtoran.      —Mateo 6:13b

Ang Tanan Diha Ni Kristo  
Mabuhi Sa Hangtod

Kay ingon nga ang kamatayon  
miabot pinaagi sa usa ka tawo, 

mo abot usab ang pagkabanhaw 
pi naagi sa usa ka tawo. Kay  ingon  
nga nangamatay ang tanang mga  
tawo tungod sa ilang pag kahiusa 
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kang Adan, banhawon usab ang 
tanan tungod sa ilang pagkahi-
usa kang Cristo. Apan ang pag-
banhaw sa matag usa himoon sa 
hustong han-ay: si Cristo maoy 
una sa tanan, unya mosunod 
kadtong iya ni Cristo inig-abot 
na niya. Unya moabot ang kata-
posan ug buntogon ni Cristo ang 
tanang pangulo, mga awtoridad 
ug mga kagamhanan. Unya itug-
yan niya ang Gingha rian ngadto 
sa Dios nga Amahan. Kay kina-
hanglan nga maghari si Cristo 
hangtod mabuntog sa Dios ang 
tanan niyang mga kaa way ug 
himoon sila nga tumbanan. Ang 
kataposang kaaway nga bunto-

gon mao ang kamata yon.
—1 Corinto 15:21-26

Palagputon Si Satanas Sa  
Kata pusan

“Karon mao ang panahon nga 
hukman ang kalibotan. Karon pa-
lag puton ang nagmando nii ning 
kalibotana.”                —Juan 12:31

Gitambog ang dakong dragon, 
ang karaang bitin nga gingan-
lag Yawa o Satanas nga maoy 
naglimbong sa tibuok kalibotan. 
Gitambog siya…ngadto sa yuta.

—Gipadayag 12:9
Ang Yawa nga naglimbong ka-

ni la gitambog usab ngadto sa  
linaw nga kalayo ug asupre diin 
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DAYEGA SIYA TUNGOD SA IYANG LABAW  
NGA KAMANDOAN

gitambog ang mananap ug ang 
bakakong propeta. Didto sakiton 

sila adlaw ug gabii hangtod sa 
kahangtoran. —Gipadayag 20:10

Masayran unta nila nga ikaw 
lamang, O Yahweh, ang Labing 
Gamhanan sa tibuok kalibotan! 

—Salmo 83:18
Ang Ginoo mopatay ug moha-

tag pagbalik sa kinabuhi; mo-
banlod siya ngadto sa Seol ug 
siya usay mopagawas. Ang Gi
noomaoy magbuot kinsay iyang 
himoong dato ug kinsay iyang 
himoong pobre. Siya ang mo-
pau bos ug siya usab ang mo-
tu boy. Gikan sa yuta bangonon 

niya ang kabos ug alsahon ang 
nalup-og sa abo ug palingkoron 
niya sila tupad sa mga prinsipe 
ug hatagag harianong lingko-
ranan. Kay iya man sa Ginoo ang 
mga patukoranan sa kalibotan 
ug diha niini gipahimutang niya 
ang kalibotan.    —1 Samuel 2:6-8

O Ginoo nga Labing Gam ha-
nan, ikaw ang nagmando sa ti-
buok kalibotan; mas gamhanan 
ka kay sa tanang diosdios. 

—Salmo 97:9



18

ANG ATONG LABAW NGA DIOS GIBAYAW

Ang Ginoo naghari. Nagsul-ob si -
yag kahalangdon ug gahom. Ang 
kalibotan gipahimutang nga lig-on 
diha sa iyang dapit ug dili ga yod 
kini matarog. Ang trono mo, O Gi-
noo, lig-on sukad pa sa sinugdan, 
ug ikaw diha na sa wala pa mag su-

god ang panahon.     —Salmo 93:1, 2
Kay ang Kasulatan nag-ingon, 

“Tungod kay buhi ako, nag-i ngon  
ang Ginoo, moluhod ang ta nan 
sa akong atubangan, ug ang ta-
nan magdayeg sa Dios.”

—Roma 14:11

Miingon siya, “Hunonga ang in-
yong panag-away ug ilha ako nga 
mao ang Dios, ang labawng pa-
ngu lo sa kanasoran ug sa tibuok  
ka li botan!”  —Salmo 46:10

Ang Ginoo nagmando sa ta-
nang kanasoran, ug ang iyang 
himaya saylo pa sa kalangitan!

—Salmo 113:4

Dalaygon ka, O Ginoo, tungod  
sa imong dakong gahom! Mag- 
awit kami ug magdayeg sa imong 
pagkagamhanan.  —Salmo 21:13

Dayga ang Ginoo nga atong 
Dios; simbaha siya atubangan sa 
iyang trono! Balaan siya! 

—Salmo 99:5
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DAYEGA SIYA TUNGOD SA IYANG LABAW
NGA PAGPANAG-IYA

Gamhanan ang Ginoo kay siya 
may nagmando sa tanan; pa-
lungtaron niya sa Jerusalem ang 
hustisya ug katarong ug lig-onon 
ang nasod.                —Isaias 33:5

Ipakita diha sa langit ang imong 
pagkagamhanan, O Dios, ug ang 
imong himaya ngadto sa tibuok 
kalibotan!                  —Salmo 57:11

“Mao kini ang giingon sa ba-
laan ug gamhanang Dios nga 
buhi hangtod sa kahangtoran: 
Nagpuyo ako sa habog ug ba-
laang dapit, apan motipon usab 
sa tawo nga mapaubsanon ug 
naghinulsol sa iyang mga sala, 
aron pagdasig ug paghatag kani-
yag paglaom.”  —Isaias 57:15

“ ‘Kon magmasinugtanon kamo 
ka nako ug magtuman sa akong 
sugo, mahimo kamo nga pinili 
kong katawhan. Ako ang tag-iya 
sa tibuok kalibotan ug kamo ang 

pinili kong katawhan.’ ” 
—Exodo 19:5 

“Kinahanglan nga dili ibaligya 
ang yuta sa paagi nga kini ma pa-
nag-iya sa nakapalit niini hang-
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tod sa hangtod kay ako ang tag-
iya sa yuta. Mga langyaw lamang 
kamo nga nagpuyo sa akong 
yuta.”                   —Levitico 25:23

“Imo, O Ginoo, ang pag ka ha-
lang don, ang gahom, ang hima-
ya, ang kadaogan ug imo ang 
tanan nga anaa sa langit ug sa 
yuta ingon man ang gingharian 
ug la baw ikaw sa tanan. ‘Apan 
ako ug ang akong katawhan 
wala gayoy ikahatag kanimo 
tungod kay gi kan man kanimo 
ang tanang butang ug nag-uli la-
mang kami sa butang nga imo ra 
usab.’”   
 —1 Cronicas 29:11 ug 14

Iyang gigamit sa pagbanhaw 
ug pagpalingkod kang Cristo sa 
iyang tuo didto sa langit. Did-
to naghari si Cristo labaw sa 
tanang mga hari ug sa mga anaa 
sa gahom ug sa mga namunoan 
ingon man sa mga pangulo. La-
baw gayod siya sa tanan dili la-
mang niining panahona kondili 
sa umaabot usab. Gibutang sa 
Dios ang tanan ubos sa pagman-
do ni Cristo ug alang sa simba-
han gihimo siyang pangulo nga 
labaw sa tanan.  —Efeso 1:20-22

Gipalit na kamo niya. Busa 
gamita ang inyong lawas alang 
sa himaya sa Dios.

—1 Corinto 6:20
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“O Ginoo, ikaw ra gayod ang 
Ginoo. Gibuhat mo ang kalangi-
tan ug kabituonan nga anaa nii-
ni. Gibuhat mo ang yuta ug ang 
dagat ug ang tanan nga anaa 
nii ni. Naghatag ka ug kinabuhi 
sa ta nan. Ang kagamhanan sa la-
ngit moyukbo ug mosimba kani-
mo.”                       —Nehemias 9:6b

Pasalamatan ko ikaw sa tibuok 
kong kasingkasing, O Ginoo nga 
akong Dios. Isangyaw ko ang 
imong pagkagamhanan hangtod 
sa kahangtoran.     —Salmo 86:12

“Ako mao si Yahweh ug mao 
kana ang akong ngalan; dili ko 

gayod ihatag kang bisan kinsa 
ang akong himaya, o ang akong 
dungog ngadto sa mga larawan 
nga diosdios.             —Isaias 42:8

Si JesuKristo Ang Ginoo
Apan alang kanato may usa 

la mang ka Dios. Kini mao ang 
Ama han nga nagbuhat sa tanang  
butang ug nagkinabuhi kita alang  
kaniya. May usa lamang ka Gi-
noo, si Jesu-Cristo, nga pinaa-
gi ka niya gibuhat ang tanang 
 butang ug nagkinabuhi kita pi-
naagi kaniya.  —1 Corinto 8:6

“Busa ang tanang mga tawo sa 
Israel kinahanglan nga masayod 

DAYEGA SIYA NGA SIYA ANG GINOO
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HIMAYAA ANG DIOS PINAAGI SA PAGDAYEG

gayod nga kining maong Jesus 
nga inyong gilansang sa krus  
gihimo sa Dios nga Ginoo ug  
Mesiyas!”           —Mga Buhat 2:36

Ang tanan magsangyaw nga 
si Jesu-Cristo mao ang Ginoo,  
alang sa himaya sa Dios nga 
Ama han.                   —Filipos 2:11b

“Ang nagpasalamat kanako 
 ingon nga iyang halad nagpasidu-
ngog kanako; ug akong luwason 
ang tanan nga nagtuman kana-
ko.”  —Salmo 50:23

Daygon ko ang Dios pinaagi sa 
awit, ug isangyaw ko ang iyang 
pagkagamhanan pinaagi sa mga 
pagpasalamat.        —Salmo 69:30

Ikaw ang akong Dios ug pasa la-
matan ko ikaw; isangyaw ko ang 

imong pagkagamhanan.
—Salmo 118:28

Mga Kristiyanos Maghugpong 
Sa Pagdayeg

Aron maghiusa kamong tanan 
sa pagdayeg sa Dios nga Ama han 
sa atong Ginoong Jesu- Cristo.  
 —Roma 15:6

Dayga ang mahimayaong nga-
lan sa Ginoo; ug yukbo kamo 
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IPADAYAG ANG IYANG HIMAYA UG KAGAMHANAN

ka niya sa iyang pagkahalangdon 
ug pagkabalaan.      —Salmo 29:2

“Dayga siya, kamong mga may 
kahadlok sa Ginoo! Pasidunggi 
siya, mga kaliwat ni Jacob! Sim-
baha siya, katawhan sa Israel!” 

—Salmo 22:23
Ang magwali kinahanglan nga 

magwali sa pulong sa Dios. Ang 

nag-alagad kinahanglan nga 
mag-alagad sumala sa kusog 
nga gihatag kaniya sa Dios aron 
nga sa tanang butang daygon 
ang Dios pinaagi kang Jesu-
Cris to kay iya man ang tanang 
du ngog ug gahom hangtod sa 
ka hangtoran! Amen. 

—1 Pedro 4:11

Ipaila sa kanasoran ang iyang 
himaya, ug ang iyang kahibu lo-
ngang mga buhat ngadto sa ta-
nang katawhan. Gamhanan ang 
Ginoo ug angayan gayong day-
gon; kahadloki siya labaw sa ta-

nang dios.             —Salmo 96:3, 4
Ipakita diha sa langit ang imong 

pagkagamhanan, O Dios, ug ang 
imong himaya ngadto sa tibuok 
kalibotan!  —Salmo 57:5

“O Ginoong Dios, sinugdanan 



24

pa lamang kini sa imong pagpa-
kita ngari kanako nga imong ala-
gad sa imong pagkagamhanan 
kay walay laing dios sa langit ug 
sa yuta nga makahimo sa mga 
milagro sama sa imong gibuhat.” 

— Deuteronomio 3:24
Awita ninyo ang himaya sa 

iyang ngalan; halari siyag mahi-
ma yaong pagdayeg! —Salmo 66:2

Paglipay kamong tanan nga ma-
tarong tungod sa gibuhat sa Gi
noo. Dayga ninyo siya, kamong 
mga matinumanon kaniya. 

—Salmo 33:1
Daygon ko siya tungod sa iyang 

nabuhat. Mamati unta ug magli-

pay ang tanang nag-antos! 
—Salmo 34:2

Hingpit ang akong pagsalig, O 
Dios! Awitan ug daygon ko ikaw! 
Pagmata na, O akong kalag! O 
Dios, ipakita diha sa langit ang 
imong pagkagamhanan ug ang 
imong himaya diha sa tibuok ka-
libotan. —Salmo 108:1 ug 5

O Ginoo nga among Ginoo, 
pag kahalangdon sa imong nga-
lan sa tibuok kalibotan! Sangko 
sa kalangitan ang pagdayeg sa 
imong himaya.            —Salmo 8:1

Gamhanan ang Ginoo ug anga-
yan gayod nga daygon siya.

—Salmo 145:3a
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Aron pinaagi sa simbahan ma-
sayran karon sa mga pangulo ug 
kagamhanan sa kalangitan ang 
kaalam sa Dios nga may nagka-
lainlaing pamaagi. Gihimo kini 
sa Dios subay sa iyang katuyoan 
sa tanang panahon nga gituman 
niya pinaagi kang Cristo Jesus 
nga atong Ginoo. 

—Efeso 3:10, 11
Ang tanang butang gibuhat 

su mala sa laraw ug pagbuot sa 
Dios ug diha kang Cristo gipili 
kami sa Dios aron mahimong 
iyang katawhan sumala sa iyang 

tuyo sukad pa sa sinugdan.
—Efeso 1:11

Niining panahona wala pa ma-
kabuhat ang mga bata ug bisan 
unsang maayo o daotan nga 
angay kapasikaran sa pagpili. 
Apan tumanon sa Dios ang iyang 
katuyoan sa pagpili, dili pina si-
kad sa buhat kondili pinaagi sa 
iyang pagtawag.        —Roma 9:12

Nanumpa ang Ginoo nga La-
bing Gamhanan, “Ang akong 
gi laraw mahitabo gayod, ug ang 
akong pagbuot matuman usab. 

DAYEGA ANG DIOS TUNGOD SA  
IYANG DAKO NGA KATUYOAN
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DAYEGA ANG DIOS TUNGOD SA IYANG
DAKO NGA BUHAT

Dinhi sa akong yuta, patyon ko 
ang mga taga-Asiria, ug dinhi 
sa akong kabukiran, tunobtuno-
ban ko sila. Dili na nila ulipnon 
ang mga Israelita o papas-anon 

pag bug-at. Mao kini ang akong 
katuyoan alang sa tibuok ka li bo-
tan, ug bakyawon ko ang akong 
kamot ibabaw sa tanang kanaso-
ran.”                    —Isaias 14:24-26

Inigsud-ong ko sa kalangitan 
nga imong gibuhat, sa bulan ug 
kabituonan nga imong gipahi-
mutang, makapangutana ako 
sa akong kaugalingon: Unsa ba 
ang tawo nga gihatagan mo man 
siyag bili; ug nganong imo man 
siyang amomahon nga tawo ra 
man siya?                —Salmo 8:3, 4

Ang kalangitan nagpadayag sa 
himaya sa Dios, ug ang kawana-
ngan nagpakita sa iyang mga bu-
hat!                            —Salmo 19:1

Nag-awit akog pasalamat ug gi-
saysay ko ang tanan mong buhat 
nga katingalahan.    —Salmo 26:7

Daghan kag katingalahang 
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DAYEGA SIYA TUNGOD SA IYANG
KABUBUT—ON UG PAAGI

na hi mo kanamo, O Ginoo nga 
akong Dios. Daghan kag gihu na-
hu na alang kanamo; walay sama 
ka ni mo! Dili ko ikasaysay ang ta-
nan tungod sa kadaghan niini.  

—Salmo 40:5
Gidayeg ko ikaw kay angay ka 

mang kahadlokan; katingala-
han ug kahibulongan ang tanan 

mong gibuhat ug nasayod gayod 
ako niini.               —Salmo 139:14

Pagkakahibulongan sa mga 
 butang nga gibuhat sa Ginoo! 
Gi ka himut-an kini sa tanang buot 
mosabot niini. Dungganan ug 
ha lang don ang mga gibuhat niya 
ug walay kataposan ang iyang 
pagkamatarong. —Salmo 111:2, 3

Tungod Sa Iyang Kabubuton
Himoa kini dili lamang kon 

magtan-aw sila kaninyo aron 
daygon kamo nila kondili buha-
ta ang kabubut-on sa Dios, sa 

kinasingkasing gayod ingon nga 
mga ulipon ni Cristo. 

—Efeso 6:6 
Mao kini ang angay ninyong 

isulti: “Kon maluoy ang Ginoo, 
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lugwayan niya ang atong kina-
buhi ug makabuhat kita sa atong 
buot buhaton.”     —Santiago 4:15

“Ang buot magbuhat sa gisugo 
sa Dios mahibalo kon ang akong 
gitudlo gikan ba sa Dios….” 

—Juan 7:17a

“Kay ang akong inahan ug mga 
igsoon mao kadtong nagbuhat 
sa kabubut-on sa akong amahan 
nga atua sa langit.” 

—Mateo 12:50

Tungod Sa Iyang Paagi
Pagkabahandianon gayod sa 

Dios ug pagkalawom sa iyang 

kaalam ug kahibalo! Walay ma-
kasaysay sa iyang hukom! Walay 
makasabot sa iyang mga paagi!     

—Roma 11:33
Pagkahingpit sa mga buhat sa 

Dios! Kasaligan gayod ang iyang 
mga pulong!         —Salmo 18:30a

Kay sama nga ang kalangitan 
habog kay sa yuta, ang akong 
mga laraw habog kay sa inyong 
mga laraw.              —Isaias 55:9a

...Nagdayeg ug nagpasidungog 
na sa Hari sa langit kay matarong 
ang tanan niyang buhat ug hus to 
ang iyang mga paagi.  
 —Daniel 4:37a
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Ihatag sa Ginoo ang dungog 
nga angay sa iyang ngalan; pag-
da la kamog halad ngadto sa 
iyang Templo. Pangyukbo kamo 
sa Ginoo inigpakita niya; pa ngu-
rog kamo sa atubangan niya, ka-
mong tanang katawhan sa ka li-
botan!  —Salmo 96:8, 9

Ug niadto unyang adlawa ang 
katawhan moingon: “Pasalamati 
ninyo ang Ginoo; sangpita ang 
iyang ngalan; imantala ang iyang 
mga nahimo ngadto sa kanaso-
ran, ug isangyaw nga halangdon 
ang iyang ngalan.”   —Isaias 12:4

Gidayeg ka sa katawhan sa ta-
nang dapit, ug ang imong ka ban-
tog milukop sa tibuok kali botan. 
Naghari ka uban sa hus tis ya. 

  —Salmo 48:10

“Kon dili ninyo tumanon ang 
tanang balaod nga nahisulat 
niining basahona ug dili ninyo 
tahoron ang halangdon ug gika-
hadlokan nga ngalan ni Yahweh 
nga inyong Dios, pahamtangan 
kamo niya ingon man ang inyong 
mga kaliwat sa grabi ug talagsa-
ong mga alantuson inubanan sa 

DAYEGA SIYA TUNGOD SA IYANG
LABAW NGA NGALAN
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grabing sakit nga molungtad ug 
dugay.” —Deuteronomio 28:58, 59

Iya kining gibuhat sulod sa 
daghang mga adlaw hangtod nga 
gisamokan si Pablo ug milingi 
kaniya ug giingnan ang espiritu, 
“Sa ngalan ni Jesu-Cristo gula 
gikan kaniya!” Ug migula dayon 
ang espiritu.   —Mga Buhat 16:18

Unya mikunsad ang Ginoonga 
gilibotan sa panganod ug nagtin-
dog didto uban ni Moises ug gi-
li tok sa Ginoo ang iyang ngalan: 
Yahweh.                       —Exodo 34:5

“Tindog kamo ug dayga ninyo 
ang Ginoo nga atong Dios hang-

tod sa kahangtoran. Dayga ninyo 
ang mahimayaon niyang ngalan 
nga dalaygon labaw sa tanan.” 

—Nehemias 9:5b
Silang tanan angay nga mag-

dayeg sa ngalan sa Ginoo, kay 
mi mando lamang siya ug na nga-
himo sila. Silang tanan angay 
nga magdayeg sa ngalan sa Gi
noo kay ang iyang ngalan labaw 
sa tanan; ang iyang himaya say-
lo sa yuta ug sa langit. 

—Salmo 148:5 ug 13
Dayga ang Ginoo kay maayo 

siya; pag-awit kamog mga pag-
dayeg sa iyang ngalan kay siya 
maluluy-on man!    —Salmo 135:3
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Daygon ka namo kanunay ug  
mag pasalamat kami kanimo hang-
tod sa kahangtoran. —Salmo 44:8

Ikalipay ko ang paghalad alang 
kanimo ug pasalamatan ko ikaw, 
O Ginoo, kay maayo ka man. 

—Salmo 54:6
Karon daghan na kamog ma-

ka on ug matagbaw gayod kamo. 
Daygon ninyo ang Ginoo nga in-
yong Dios, nga naghimog mga 
ka hi bulongang butang alang 
ka nin yo. Dili na gayod tamayon 
ang akong katawhan. —Joel 2:26

Pasalamatan ko ang Ginoo tu-
ngod sa iyang pagkamatarong; 
awitan kog mga pagdayeg ang 

ngalan sa Ginoo nga Labing Ha-
langdon.  —Salmo 7:17

“Ang usa ka putli nga batan-
ong babaye magsabak unya ma-
nganak ug batang lalaki. Nganlan 
siyag Immanuel” (nga sa ato pa, 
“Ang Dios ania uban kanato”). 

 —Mateo 1:23
O Ginoo nga among Ginoo! 

Pag ka halangdon gayod sa imong 
ngalan sa tibuok kalibo tan!  

 —Salmo 8:9
Tungod niini gituboy siya sa 

Dios ngadto sa kinatas-ang da-
pit sa kalangitan ug gihatagan 
siyag ngalan nga labaw sa ta-
nang ngalan. Busa mangluhod 
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UBAN NGA NGALAN NI KRISTO UG TITULO 
Ang Iyang Dakong Gahom

Alpa ug Omega-ang 
Makagagahom—Gipadayag 1:8
Balaan ug bugtong 

Magmamando—1 Timoteo 6:15
Kristo ang gahom sa Dios ug ang

kaalam sa Dios
—1 Corinto 1:24

Emmanuel (Ang Dios ania uban
kanato)—Mateo 1:23

Kristo ang Ginoo—Lucas 2:11
Dios—Juan 1:1

ang tanang binuhat nga atua sa 
la ngit, sa ibabaw sa yuta ug sa 
ila lom sa yuta sa pagpasidungog 
sa ngalan ni Jesus.  

—Filipos 2:9, 10
Duyog kanako sa pagsang-

yaw sa kahalangdon sa Ginoo. 
Maghiusa kita sa pagdayeg sa 
iyang ngalan!  —Salmo 34:3

Ang tanan magdayeg sa gam-
ha nan ug halangdon niyang nga-
lan. Balaan siya!       —Salmo 99:3

Dalaygon ang ngalan sa Ginoo
karon ug hangtod sa kahangto-
ran! Gikan sa sidlakan hangtod 
sa kasadpan, daygon ang ngalan 
sa Ginoo!  —Salmo 113:2, 3
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Dios sa tibuok kalibutan
—Isaias 54:5

Gobernador—Mateo 2:6
Pangulo sa Tanang kapangulohan

ug gahom 
—Colosas 2:10

Ako—Juan 8:58
Maghuhukom sa mga buhi ug 

patay—Mga Buhat 10:42

Hari sa himaya—Salmo 24:7, 10

HariSaMgaHariUgGinooSa
MgaGinoo—Gipadayag 19:16

Ginoo gikan sa langit
—1 Corinto 15:47

Ginoo sa panon
—Isaias 54:5; Salmo 24:10

Labaw nga Balaan—Daniel 9:24
Ginoong Dios nga Makagagahom

—Gipadayag 15:3
Anak sa Dios—Juan 9:35-37
Kahibulongan, Magtatambag, Dios

nga Gamhanan, Walay 
Katapusang Amahan, Prinsipe 
sa Pakigdait—lsaias 9:6

Obispo sa mga kalag
—1 Pedro 2:25

Pangandoy sa tanang kanasuran
—Hageo 2:7

Higala sa mga makasasala
—Mateo 11:19
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Ang Sulundon nga saksi
—Gipadayag 1:5

Hari sa tibuok kalibutan
—Zacarias 14:9

Ginoo sa tanan—Mga Buhat 10:36
Prinsipe sa mga hari sa 

kalibutan—Gipadayag 1:5
Lukat alang sa tanan 

—1 Timoteo 2:6
Maghuhukom nga matarong

—2 Timoteo 4:8
Manluluwas sa kalibutan

—Juan 4:42
Anak sa tawo—Mateo 8:20
Bato nga gisalikway—Mateo 21:42

Sa ngalang Manluluwas
Tagmugna sa tunhay nga 

kaluwasan
—Hebreo 5:9

Gasa sa Dios—Juan 4:10
Jesu-Kristo atong Manluluwas

—Tito 3:6
Ginoo sa himaya

—1 Corinto 2:8
Mesiyas—Juan 1:41
Mesiyas nga Prinsipe

—Daniel 9:25
Halad ug sakripisyo

—Efeso 5:2
Manunubos—lsaias 59:20
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Pagkabanhaw ug ang kinabuhi
—Juan 11:25

Manluluwas, Jesu-Kristo
—2 Timoteo 1:10

Kinsa Siya Alang Sa
Mga Magtutuo

Tagmugna ug Maghihingpit sa 
pagtuo—Hebreo 12:2

Manlalaban—1 Juan 2:1
Pan gikan sa langit—Juan 6:51
Pan sa kinabuhi—Juan 6:48
Sanga nga matarong

—Jeremias 33:15
Pamanhonon—Mateo 9:15
Pamag-ang nga bato

—Efeso 2:20

Pangulong Magbalantay sa
karnero—1 Pedro 5:4

Pultahan sa karnero
—Juan 10:7, 9

Kinabuhing way katapusan
—1 Juan 5:20

Dios ug Manluluwas, Jesu-Kristo
—2 Pedro 1:1

Labawng Pari
—Hebreo 3:1

Paglaom sa himaya
—Colosas 1:27

Hari sa mga santos
—Gipadayag 15:3

Kahayag sa kalibutan
—Juan 8:12
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AngDiosNgaAtongKatarong
—Jeremias 23:6

Ginoong Jesus—Mga Buhat 7:59
Tigpataliwala—1 Timoteo 2:5
Mensahero sa kasabutan 

—Malaquias 3:1
Prinsipe ug Manluluwas

—Mga Buhat 5:31

Prinsipe sa Kalinaw—Isaias 9:6
Propeta—Lucas 24:19
Espiritung maghahatag ug

kina buhi —1 Corinto 15:45
Manunubos—Salmo 19:14
Rosas sa Saron

—Awit ni Salomon 2:1
Tinuod nga Kahayag—Juan 1:9

DAYEGA ANG GINOO TUNGOD SA PULONG SA DIOS
Dinasig sa Dios

Ang tibuok Kasulatan gisulat 
uban sa lamdag gikan sa Dios ug 
mapuslanon alang sa pagtudlo 
sa kamatuoran, sa pagbadlong, 
sa pagsaway ug sa pagtudlo un-

saon pagkinabuhi nga matarong. 
—2 Timoteo 3:16

Nagdala Ug Kinabuhing Dayon
Sa Magtutuo

Ang motuo sa Anak may kina-
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bu hing dayon. Apan ang dili mo-
tuo sa Anak dili makabaton sa 
kinabuhing dayon. Magpabilin 
hinuon kaniya ang kapungot sa 
Dios hangtod sa kahangtoran.

 —Juan 3:36
Gisulatan ko kamong tanan nga  

nagtuo sa ngalan sa Anak sa 
Dios aron masayod nga kamo 
may kinabuhing walay kata po-
san.  —1 Juan 5:13

Apan gisulat kini aron kamo 
motuo nga si Jesus mao ang 
Mesiyas, ang Anak sa Dios, ug 
pinaagi sa maong pagtuo maka-
baton kamo ug kinabuhi diha sa 
iyang ngalan.              —Juan 20:31

Gamhanan Kaayo
Ang akong pulong sama sa 

kalayo ug sa martilyo nga mo-
dugmok sa mga bato. 

—Jeremias 23:29
Dili ko ikaulaw ang Maayong 

Balita kay kini mao ang gahom 
sa Dios aron pagluwas sa tanan 
nga motuo. —Roma 1:16a

Putli kaayo
“Tumanon gayod sa Dios ang 

iyang gisaad. Sama siya sa usa 
ka taming alang niadtong moda-
ngop kaniya.”  —Panultihon 30:5

Kasaligan gayod ang mga saad 
sa Ginoo.   —Salmo 12:6a
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Kini Hingpit
Hingpit ang balaod sa Ginoo 

ug naghatag kinig bag-ong ku-
sog. Kasaligan ang mga sugo 
niya ug naghatag ug kaalam sa 
mga kulang niini.  —Salmo 19:7

Bugos Nga Kasaligan
“Timan-i kini: samtang anaa pa 

ang langit ug ang yuta, bisan ang 
labing gamay nga kudlit o ang 
labing diyutay nga bahin sa Ba-
laod, dili gayod mahanaw hang-
tod matuman ang tanan.” 

—Mateo 5:18
Atong Sumbanan Sa

Kamatuoran
Ug ang Pulong nahimong tawo 

ug mipuyo uban kanamo, puno 
sa grasya ug kamatuoran. Naki-
ta namo ang iyang himaya, ang 
himaya nga iyang nadawat ingon 
nga bugtong Anak sa Amahan. 

—Juan 1:14
Si Jesus mitubag, “Ako ang 

da lan, ang kamatuoran ug ang 
kinabuhi. Walay makaadto sa 
Ama han kon dili moagi kanako.” 

—Juan 14:6
Kay nag-ingon ang kasulatan, 

“Ang tanang mga tawo sama sa 
sagbot, ug ang tanan nilang ka-
tahom sama sa bulak niini. Ang 
sagbot mamatay ug malarag 
ang bulak niini, apan ang pu-
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long sa Dios magpabilin hangtod 
sa kahangtoran.” Mao kini ang 
Maayong Balita nga gisangyaw 
nganha kaninyo.

—1 Pedro 1:24, 25
“Malaya ang sagbot ug malarag 

usab ang bulak apan molungtad 
hangtod sa hangtod ang pulong 
sa atong Dios.”  —Isaias 40:8

Ang Atong Kahayag
Ang imong pulong maoy suga 

nga magtultol kanako ug maoy 
kahayag sa akong agianan. 

—Salmo 119:105
Puno Sa Katuyoan

Kay ang tanang nahisulat sa 
Ka su latan gisulat aron pagtud-

lo kanato aron makabaton kitag 
pag laom pinaagi sa pailob ug sa  
ka da sig nga gihatag kanato sa  
Ka sulatan.                    —Roma 15:4
Gihigugma Sa Katawhan Sa Dios

Motuman ka gayod sa imong 
saad ug gihigugma kini pag-ayo 
sa imong sulugoon. 

—Salmo 119:140
Maoy Atong Pagkaon

...Ang tawo dili mabuhi sa pag-
ka on lamang kondili sa matag pu-
long sa Ginoo. 

—Deuteronomio 8:3b
Sama sa mga bata nga masuso, 

pangandoy kamo sa lunsayng 
gatas nga espirituhanon aron sa 
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TUNGOD SA HAMILI NIYANG DUGO SA PAKIGSAAD
Basaha Ex. 24:6-8 ug Heb. 9

Ang Dugo Ni Kristo Sa 
Bagong Pakigsaad

“Kini mao ang akong dugo 
nga naglig-on sa kasabotan, ang 
akong dugo nga gipaagas alang 
sa daghan aron sa pagpasaylo 
sa mga sala.”          —Mateo 26:28

Human sa panihapon gikuha 
niya ang kupa ug miingon, “Mao 
kini ang kupa sa bag-ong kasa-
bo tan sa akong dugo. Matag 
inom ninyo niini, buhata sa pag-
han dom kanako.” 

—1 Corinto 11:25
Patyon sa walay kukaluoy ang 

inyong pag-inom niini motubo 
kamo ngadto sa kaluwasan. 

—1 Pedro 2:2
Mao Ang Hinagiban

Kay ang pulong sa Dios buhi 
ug maabtik ug mas hait pa kay 
sa bisan unsang espada nga du-

hay sulab. Modulot kini hangtod 
sa kinahiladman sa kalag ug sa 
es piritu hangtod sa dapit diin 
nag-abot ang lutahan ug ang 
kau yo kan. Nag-usisa kini sa mga 
tinguha ug hunahuna sa kasing-
kasing sa tawo.

—Hebreo 4:12
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makalapas sa Balaod ni Moises 
kon kahukman nga sad-an pi na-
sikad sa pagmatuod sa duha o 
tulo ka saksi. Karon, unsa may 
angay nga buhaton ngadto sa 
tawo nga nagtamay sa Anak sa 
Dios ug nag-isip nga walay bili 
ang dugo sa kasabotan nga nag-
hinlo kaniya? Ug unsa may ma-
hitabo sa magbugalbugal sa Es-
piritu nga naghatag ug grasya? 
Sigurado gayod nga mas bug-at 
ang silot nga ipahamtang kani-
ya! —Hebreo 10:28, 29

…Ang Dios sa kalinaw…nag-
banhaw sa atong Ginoong Jesus, 

ang Gamhanang Magba lan tay sa 
mga karnero, pinaagi sa dugo sa 
walay kataposang kasabotan. 
 —Hebreo 13:20

Ang mokaon sa akong unod 
ug moinom sa akong dugo may 
kinabuhing walay kataposan. 

—Juan 6:54a

Gibuntog sa atong mga kaig-
soonan ang Yawa pinaagi sa 
dugo sa Nating Karnero ug sa 
kamatuoran nga gisangyaw nila. 
Wala nila ihikaw ang ilang kina-
buhi bisan sa kamatayon.

— Gipadayag 12:11
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Nga Nagpakamatay Ang Akong 
Dios Tungod Kanako

Gihatag ni Cristo ang iyang 
ki na buhi alang kanato. Pinaagi 
nii ni atong maila ang tinuod nga 
gug ma. Busa angay usab kita 
nga maghalad sa atong kinabuhi 
alang sa atong isigkatawo! 

—1 Juan 3:16
Siya Ang Nabanhaw Nga

Makagagahom
Ug si Jesus miingon kaniya, 

“Ako mao ang pagkabanhaw ug 
ang kinabuhi. Ang nagtuo kana-
ko, bisan tuod mamatay, mabuhi. 
Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo 

kanako dili gayod mamatay. Mi-
tuo ka ba niini?” —Juan 11:25, 26

Iyang Gilukat Ang Akong  
Kaluwasan

“Bantayi ninyo ang inyong 
kau ga lingon ug ang tanang mga 
magtutuo nga gitugyan sa Es pi-
ritu Santo aron inyong amoma-
hon. Atimana usab ang simba-
han sa Dios nga naiya pinaagi sa 
dugo sa iyang Anak.” 

—Mga Buhat 20:28
Gihatagan Niya Akog Bagong 

Pagkatawo
Kay kamo natawo pag-usab 

dili sa tawhanong paagi kondili 

DAYEGON ANG GINOO!
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pinaagi sa buhi ug walay kata-
posan nga pulong sa Dios. 

—1 Pedro 1:23
Gawasnon Ako Gikan sa Silot
Tungod niini, karon dili na huk-

man sa silot ang nahiusa kang 
Cristo Jesus. —Roma 8:1

Manununod Ako Sa Way
Katapusang Bahandi

…Ang Dios nagpili sa mga ka-
bos niining kalibotana aron ma-
himong dato sa pagtuo ug aron 
makapanag-iya sa Gingharian 
nga iyang gisaad sa tanan nga 
nahigugma kaniya.

—Santiago 2:5b

Tungod Sa Kaluwasan Gikan Sa Sala
Nasayod kamo nga mianhi si 

Cristo aron pagkuha sa atong 
mga sala ug siya walay sala.  
 —1 Juan 3:5
Tungod Sa Kaluwasan Gikan Sa 

Pagkalaglag
“Mag-utbo sa walay kataposan 

ang aso sa kalayo nga magsakit 
kanila. Adlaw ug gabii mag-antos 
sa walay hunong kadtong misim-
ba sa mananap ug sa larawan ni-
i ni o si bisan kinsa nga napatikan 
sa ngalan sa mananap.”

—Gipadayag 14:11
Tungod Sa Madagayaon Nga 

Kaluwasan
Nasayod usab kita nga mianhi 
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ang Anak sa Dios ug mihatag 
kanatog salabotan aron makaila 
kita sa matuod nga Dios. Ang 
atong kinabuhi anaa sa matuod 
nga Dios—sa iyang Anak nga si 
Jesu-Cristo. Siya ang matuod 
nga Dios ug ang kinabuhi nga 
dayon.  —1 Juan 5:20

Tungod Sa Seguro Ug Tunhay
Nga Kaluwasan

“Ang akong mga karnero ma-
ma ti sa akong tingog. Nakaila 
ako kanila ug sila nag sunod ka-
na ko. Naghatag ako kanila sa 
ki na buhing dayon ug dili na ga-
yod sila mangamatay ug walay 

ma kaagaw kanila gikan kanako.”
—Juan 10:27, 28

Ug kini mao ang kinabuhing 
dayon: nga ang mga tawo moila 
kanimo nga mao ang bugtong 
matuod nga Dios ug kang Je su-
Cristo nga imong gipadala.

—Juan 17:3
Tungod Sa Tawag Sa

Paghinulsol
Nakadungog si Jesus kanila ug 

mitubag, “Wala magkinahanglan 
ug mananambal ang mga tawo 
nga maayog lawas kondili ang 
mga masakiton lamang. Wala 
ako moanhi sa pagdapit sa mga 
matarong kondili sa mga maka-
sasala.” —Marcos 2:17
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Tungod Sa Kaluwasan Pinaagi
Sa Pagtuo Ni Jesus

Sila mitubag, “Saligi ang Gi-
noong Jesus, ug maluwas ka 
lakip ang imong panimalay.” 

—Mga Buhat 16:31
Tungod Sa Pagkuha Sa Kalala

Gikan Sa Kamatayon
“O Kamatayon, hain na ang 

imong kadaogan? O Kamatayon, 
hain na ang imong kalala?” Ang 
kalala sa kamatayon naggikan sa 
sala ug ang gahom sa sala nag-
gikan sa Balaod. Apan salamat 
sa Dios nga naghatag kanatog 
kadaogan pinaagi sa atong Gi-
noong Jesu-Cristo!

—1 Corinto 15:55-57

Tungod Sa Usa Lamang Ka
Dalan Sa Kaluwasan

Si Jesus [miingon], “Sultihan ko 
ikaw: walay makakita sa Gingha-
rian sa Dios gawas kon siya ma-
tawo pag-usab.”  —Juan 3:3
Tungod Sa Balaang Kusog Ug Awit

Ang Ginoo mao ang lig-on kong  
tigpanalipod; siya maoy naglu-
was kanako. Siya ang akong 
Dios ug daygon ko siya, ang 
Dios sa akong katigulangan, ug 
mag-awit ako mahitungod sa 
iyang pagkagamhanan.

—Exodo 15:2
Tungod Sa Pakigambitay

Uban Ni Kristo
Gisugilon usab namo kaninyo 
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ang among nakita ug nadungog 
aron uban kanamo, mahiusa kamo 
sa Amahan ug sa iyang Anak nga 
si Jesu-Cristo.            —1 Juan 1:3

“Nagtindog ako sa pultahan 
ug nagtuktok. Kon may makadu-
ngog sa akong tingog ug mo abli 
sa pultahan, mosulod ako sa 
iyang balay ug makigsalo kaniya 
ug mokaon siya uban kanako.”

—Gipadayag 3:20
Ang Ginoo andam nga motu-

bag sa tanan nga mosangpit ka-  
 niya kon matinud-anon ang ilang  
pagtawag kaniya. —Salmo 145:18

“Kay kon may duha o tulo nga 
magkatigom sa akong ngalan, 

anaa ako uban kanila.” 
—Mateo 18:20

Kasaligan ang Dios nga nag-
tawag kaninyo aron mahiusa sa 
iyang Anak nga si Jesu-Cristo 
nga atong Ginoo.

—1 Corinto 1:9
“Inig-abot niadtong adlawa, 

ma hibalo kamo nga ako anaa sa 
Amahan ug kamo ania kanako, 
sama nga ako anaa usab kanin-
yo.” —Juan 14:20

Ang nagtuman sa mga sugo sa 
Dios anaa sa Dios ug ang Dios 
anaa kaniya. Ug masayran nato 
nga ang Dios ania kanato pinaa-
gi sa Espiritu nga iyang gihatag 
kanato. —1 Juan 3:24
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Dayegon Siya Sa Hilabihan
Tungod Sa: Iyang Pagkamata

rong Ug Kaluwasan
Apan ako maglaom kanunay 

kanimo, ug mosamot pa gayod 
ang pagdayeg ko kanimo. Isang-
yaw ko ang imong mga matarong 
nga buhat, ug isulti ko sa tibuok 
adlaw ang kaluwasan nga gikan 
kanimo. Ang imong gahom ug 
pagkamatarong, O Dios, sangko 
sa langit. Dagkong mga butang 
ang imong nabuhat ug wala nay 
sama kanimo.

—Salmo 71:14, 15a ug 19
Kalinaw Diha Ni Jesus,  

Ang Madaugon
“Gisulti ko kini kaninyo aron 

ma kabaton kamog kalinaw pi-
naagi sa inyong pagkahiusa 
kanako. Paantuson kamo sa ka-
libotan apan ayaw kahadlok kay 
nabun tog ko na ang kalibotan!”

—Juan 16:33

Kaisog Uban Sa Dugo Ni Jesus
Busa, mga igsoon, may hingpit 

kitang kagawasan sa pagsulod 
sa Labing Balaang Dapit pinaagi 
sa dugo ni Jesus. Gibuksan niya 
alang kanato ang usa ka bag-ong 
agianan, usa ka buhing agianan 
lahos sa tabil, nga sa ato pa,  
pinaagi sa iyang kaugalingong 
lawas.  —Hebreo 10:19, 20
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ANG GINOO MAOY AKONG PAGDAYEG
O Ginoo, ayoha ako aron ma-

maayo ako sa hingpit; luwasa 
ako aron mahilikay ako sa ka-
daot. Ikaw ang akong gidayeg!

—Jeremias 17:14

Siya Mao Ang Way Katapusan 
Kong Paglaom ug Kinabuhi

Kinahanglang ingon niini ang 
atong pagkinabuhi samtang nag-

paabot kita sa bulahang adlaw 
nga atong gilaoman inigpadayag 
na sa himaya sa atong gamha-
nang Dios ug Manluluwas nga si 
Jesu-Cristo.  —Tito 2:13

Kay gihatagan mo siyag katu -
ngod ibabaw sa tanang tawo 
aron hatagan niyag kinabuhing 
da yon ang tanan nga imong gi-
tug yan kaniya.  —Juan 17:2

Kaluwasan Ug Kasibot
Gitugyan niya ang iyang kau-

galingon aron sa pagluwas kana-
to gikan sa tanang pagkadaotan 
ug paghimo kanato nga putling 
katawhan nga iyaha ra gayod, 

katawhan nga matinud-anon sa 
pagbuhat ug maayo.    —Tito 2:14

O mga katawhan, dayga ninyo 
ang atong Dios, ug ipalanog ang 
inyong pagdayeg kaniya! 

 —Salmo 66:8
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Mga Bunga Sa Katarong
Pinaagi Kaniya

Mapuno unya ang inyong ki na-
buhi sa maayong mga hiyas nga 
gikan ni Jesu-Cristo alang sa hi-
maya ug dungog sa Dios.

—Filipos 1:11
Ang mga buta ug ang mga 

bakol miduol kaniya didto sa 
Tem plo ug giayo niya sila. Na-
nga suko ang kadagkoan sa mga 
pari ug ang mga magtutudlo 
sa Ba laod sa pagkakita nila sa 
kati ngalahang mga butang nga 

iyang gibuhat. Nangasuko usab 
sila sa mga bata nga didto sa 
su lod sa Templo nga naninggit, 
“Da laygon ang Kaliwat ni Da vid!”  
Busa miingon sila kang Je sus, 
“Nakadungog ka ba sa ilang gi-
sul ti?” Si Jesus mitubag, “Oo, 
na ka dungog ako. Wala ba diay 
ka mo makabasa niining ba hi-
na sa kasulatan nga nag-ingon, 
‘Ang mga bata ug ang mga ma-
suso gibansay mo sa paghalad 
ug hingpit nga pagdayeg kani-
mo?’ ” —Mateo 21:14-16

PAGDAYEG TALIWALA SA PAGSULAY SA PAGTUO
Pinaagi sa pagtuo gipanalip dan 

kamo sa gahom sa Dios alang sa  
kaluwasan nga andam nang ipa-
dayag sa kataposan nga pana-
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hon. Busa angay ninyo ki ning 
ikalipay bisan tuod ug sa pag-
ka karon kinahanglan tingali nga 
mag-antos kamo sa mubong pa-
na hon tungod sa daghang mga 
pagsulay kaninyo. —1 Pedro 1:5, 6

Unya nanggula ang mga apos-
to les nga malipayon nga ang 
Dios nag-isip kanilang takos sa 
pag-antos sa kaulawan tungod sa 
ngalan ni Jesus. —Mga Buhat 5:41

Bisan may kaguol, ma li pa yon  
gi ha pon kami; mga kabos kami, 
apan daghang nangadato sa 
es pi rituhanong butang tu ngod 
ka na mo; daw mga walay na hot 
kami, apan tag-iya diay sa ta-
nang butang.  —2 Corinto 6:10

Ug kay mga anak man kita niya, 
madawat nato ang mga pa na-
la ngin nga gitagana sa Dios ug 
madawat nato kini uban kang 
Cristo. Kay kon makig-ambit kita 
sa iyang mga pag-antos, ma ka-
ambit usab kita sa iyang himaya.        

—Roma 8:17

Mga igsoon, hinumdomi ninyo 
ang mga propeta nga nagwali sa 
ngalan sa Ginoo. Himoa sila nga 
panig-ingnan sa mapailubong 
pag-antos taliwala sa mga kalis-
da nan. Ato silang giisip nga bu-
la han kay sila nakalahutay man. 
Gisuginlan kamo mahitungod sa  
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pagkamapailubon ni Job ug in-
yong nasayran ang gibalos sa 
Gi noo kaniya sa kataposan kay 
ang Ginoo mahigugmaon ug ma-
lu luy-on kaayo.  
 —Santiago 5:10, 11

Ug kining gamay ug lumala bay 
nga kalisdanan nga among gian-
tos naghatag kanamog labihan 
ka da ko ug walay kataposang 
hi ma ya nga labaw kaayo kay sa 
mga kalisdanan. —2 Corinto 4:17

Tinguhaa hinuon ninyo nga 
mapuno kamo sa Es piritu.…  
Sa ngalan sa atong Gi noong 
Jesu-Cristo, pasalama ti nin yo 
kanunay ang Dios nga Ama han 
tu ngod sa tanang bu tang. 

—Efeso 5:18b ug 20
Busa bisag unsay inyong isulti 

o buhaton, himoa kini diha sa 

ngalan sa Ginoong Jesus uban 
sa pagpasalamat ngadto sa Dios 
nga Amahan pinaagi kaniya. 

—Colosas 3:17
Ayaw kamo kabalaka sa bisan 

unsa kondili pangayoa sa Dios 
ang inyong gikinahanglan uban 
ang pagpasalamat sa tanan nin-
yong pag-ampo.  —Filipos 4:6

ATUBANGA ANG TANAN UBAN SA PAGPASALAMAT
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DAYEGON ANG GINOO!
Tungod Sa Iyang Libre, Way

Katapusang Grasya Nga
Hilabihan Ug Kahimayaan

Apan pinaagi sa grasya nga gi-
ga sa sa Dios ngadto kanila, ma-
himo silang matarong pinaagi 

kang Cristo Jesus nga nagluwas 
kanila.  —Roma 3:24

Tungod Sa Pagkagawasnon 
Gikan Sa Sala

Kay gilukat kita pinaagi sa dugo 

“Ang mga pagpasalamat maoy 
angay ninyong ihalad sa Dios; 
ihatag sa Labing Gamhanan ang 
tanang halad nga inyong gisaad. 
Sangpita ako panahon sa ka lis da-
nan ug luwason ko kamo ug day-
gon ninyo ako.” —Salmo 50:14, 15

Kabubuton Kini Sa Dios
Ug pagpasalamat kamo bisag 

unsay modangat kaninyo. Kini 

mao ang kabubut-on sa Dios nga 
buhaton ninyo sa ngalan ni Cristo  
Jesus.  —1 Tesalonica 5:18

Ang Dalan Sa Pagduol Sa Dios
Sulod kamo sa iyang Templo ug 

pasalamati siya didto; sulod kamo 
sa iyang balaang puloy-anan ug 
dayga siya didto! Pasalamati ug 
dayga siya! —Salmo 100:4
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ni Cristo, sa ato pa, napasaylo na 
ang atong mga sala. Pagkadako 
gayod sa grasya sa Dios.

—Efeso 1:7
Tungod Sa Pagkagawasnon 

Gikan Sa Kamatayon
Busa ingon nga naghari ang sala 

pinaagi sa kamatayon, maghari 
usab ang grasya sa Dios pinaagi 
sa pagkamatarong nga magda la  
kanato ngadto sa kinabuhing 
wa lay kataposan pinaagi kang 
Jesu-Cristo nga atong Ginoo. 

—Roma 5:21
Tungod Sa Pagkagawasnon Gikan 
Sa Pagkamanununod Sa Dautan
Pinaagi sa iyang grasya isipon 

kitang matarong sa Dios aron 
ma ka panag-iya kita sa kinabu-
hing walay kataposan nga atong 
gipaabot. —Tito 3:7

Tungod Sa Pagkagawasnon
Gikan Ni Satanas

“ ‘Ikaw magpabuka sa ilang 
mga mata ug magtultol kanila 
gikan sa kangitngit ngadto sa 
kahayag ug gikan sa gahom ni 
Satanas ngad to sa Dios aron 
pinaagi sa ilang pagtuo kanako 
mapasaylo ang ilang mga sala 
ug madawat nila ang ilang dapit 
uban sa katawhan nga gibalaan 
sa Dios.’ ” —Mga Buhat 26:18
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Higala Kita Sa Labawng  
Makagagahom

“Kamo akong mga higala kon 
buhaton ninyo ang gisugo ko 
kaninyo.”  —Juan 15:14

Kita Mga Anak Sa Dios
Ang tanang gimandoan sa Es-

piritu sa Dios, mga anak sa Dios. 
 —Roma 8:14

Mga Sinugo Tungod Ni Kristo
Busa ania kami gipadala ni 

 Cristo ug sama ra nga ang Dios 
gayod ang nangaliyupo kaninyo 
pinaagi kanamo. —2 Corinto 5:20a

Kita Mga Hari Ug Mga Pari
Gihimo kita niyang usa ka ging-

harian sa mga pari aron mag-ala-
gad sa iyang Dios ug Amahan. 
Iya ni Jesu-Cristo ang dungog 
ug ga hom sa walay kataposan! 
Amen.  —Gipadayag 1:6

Sakop Sa Lawas Ni Kristo
Kay mga bahin man kita sa iyang  

lawas.         —Efeso 5:30

Pangasawonon Sa Karnero  
Sa Dios

“Kay miabot na ang panahon 

DAYEGON SIYA TUNGOD NING MAONG RELASYON

Busa pagmasinugtanon kamo 
sa Dios. Sukli ninyo ang Yawa  

ug modagan siya. 
 —Santiago 4:7
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PAGDAYEG, KABAHIN SA KATILINGBANONG PAGSIMBA
Unya pasalamatan ko ikaw, O 

Ginoo, atubangan sa nagsim-
bang katawhan; daygon ko ikaw 
uban kanila.  —Salmo 35:18

Angay silang magpasalamat sa 
Ginoo tungod sa gugma niyang 
walay paglubad, tungod sa ka ti-
nga lahang mga butang nga gi-
hi mo niya kanila. Angay nilang 
isangyaw ang iyang pagkagam-
hanan diha sa tigom sa katawhan.

 —Salmo 107:31, 32a

Ibayaw ang inyong mga kamot 
diha sa pag-ampo didto sa Tem-
plo ug dayga ang Ginoo! 

—Salmo 134:2
Walay sama kanimo, O Ginoo, 

didto sa langit; walay langitnong 
binuhat nga sama kanimo. Gita-
hod ka sa konseho sa mga dios 
ug gikahadlokan ka pag-ayo sa 
tanan nga nag-alirong kanimo.

—Salmo 89:6, 7
Dayga angGinoo! Pag-awit ka-

sa kasal sa Nating Karnero ug 
andam na ang iyang pangasaw- 
onon.” “Bulahan ang gidapit 

pagtambong sa bangkite sa 
kasal sa Nating Karnero.”  
 —Gipadayag 19:7b ug 9b
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Gitudloan ako niya ug bag-ong 
awit, awit sa pagdayeg alang sa 
atong Dios! Daghan ang maka-
kita niini ug mahibulong sila ug 
mosalig sa Ginoo. —Salmo 40:3

Awitan ko ikaw, O Ginoo, kay 
ma ayo ka man kaayo kanako.

—Salmo 13:6

Awiti ninyog pagdayeg ang Gi-
noo nga nagpuyo sa Sion! Ug 
suginli ang katawhan sa nabuhat 
niya! —Salmo 9:11

Awiti nga malipayon ang Ginoo, 
tibuok kalibotan! Simbaha ang  
Ginoo uban ang kalipay ug pa-
nuol kamo kaniya uban sa mali-

AWITI UG PAGDAYEG ANG GINOO

mog bag-ong awit ngadto sa Gi
noo; dayga siya diha sa tigom sa 
iyang katawhan nga nagtuman 
kaniya!  —Salmo 149:1

Isinggit ko ang akong pagpa-
salamat ngadto sa Ginoo; day-
gon ko siya diha sa tigom sa  

ka taw han.  —Salmo 109:30
Dayga ang Ginoo! Dayga ang 

iyang ngalan, kamong mga ala-
gad sa Ginoo, kamo nga nag- 
alagad diha sa balay sa Ginoo, 
diha sa Templo sa atong Dios!

—Salmo 135:1, 2



57

payong mga awit!  
 —Salmo 100:1, 2

Daygon ko ang Dios pinaagi sa 
awit, ug isangyaw ko ang iyang 
pagkagamhanan pinaagi sa mga 
pagpasalamat. —Salmo 69:30

Busa, O Ginoo, daygon ko ikaw 
taliwala sa kanasoran, ug awitag 
mga pagdayeg. —Salmo 18:49

Sa hapit na ang tungang gabii, 

si Pablo ug si Silas nag-ampo 
ug nag-awit ug mga pagdayeg 
ngad to sa Dios ug namati kanila 
ang ubang mga binilanggo. 
Unya sa ka lit milinog ug kusog 
nga naka tay-og pag-ayo bisan 
sa pasuka ra nan sa bilanggoan 
ug nangaabli ang tanang pulta-
han ug nanga tang tang ang mga 
kadena sa ta nang binilanggo. 

 —Mga Buhat 16:25, 26

ANGAY SIYA SA DAKOAYNG PAGDAYEG
Gamhanan ang Ginoo ug angay 

nga daygon pag-ayo didto sa si-
yu dad sa atong Dios, sa iyang 
bukid nga balaan. —Salmo 48:1

Pagmaya pag-ayo, O katawhan 
sa Sion! Singgit, O katawhan sa 
Jerusalem! Moanha kanimo ang 
imong hari, moanha nga ma dao-
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gon ug mapaubsanon nga mag-
ka bayog asno—sa nati sa asno. 

—Zacarias 9:9
Daygon ka unta sa katawhan, O 

Dios, daygon ka unta nilang ta-
nan. —Salmo 67:3

Ang tanang kanasoran nga 
imong gibuhat moduol ug mo-
yuk bo kanimo; daygon nila ang 
imong pagkagamhanan, O Gi-
noo, kay ikaw ra ang gamhanan 
ug makahimog mga butang nga 
katingalahan; ikaw ra gayod ang 
Dios. —Salmo 86:9, 10

Gamhanan ang Ginoo ug anga-
yan gayong daygon; kahadloki 
siya labaw sa tanang dios.

—Salmo 96:4

Gamhanan ang Ginoo ug takos 
sa tanang pagdayeg; kinahang-
lan siyang simbahon labaw sa 
tanang dios. Ang tanang dios sa 
katawhan mga diosdios lamang, 
apan ang Ginoo maoy naghimo 
sa kalangitan. Anaa kaniya ang 
du ngog ug ang pagkahalangdon 
ingon man ang gahom ug ang 
kalipay. —1 Cronicas 16:25-27

Apan magmalipayon gayod ang 
modangop kanimo ug mag-awit 
sila kanunay tungod sa kalipay. 
Ang nahigugma kanimo imo ga-
yong panalipdan ug sila magmali-
payon diha lamang kanimo.  
 —Salmo 5:11
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MAKASALIG AKO SA AKONG DIOS
HANGTOD SA KAHANGTURAN

Saligi kanunay ang Ginoo kay 
siya mao ang batong da lang pa-
nan nga magpabilin hangtod sa 
hang tod. —Isaias 26:4

Ang Dios nga walay sinugdan 
ug kataposan maoy imong puloy- 
anan; lig-onon ka niya sa iyang 
gamhanang mga bukton. 

—Deuteronomio 33:27a
Ang Dios mao ang atong da-

lang pa nan ug kusog. Andam siya 
kanunay sa pagtabang panahon 

sa kalisdanan. Busa dili kita ma-
had lok bisan matay-og ang yuta 
ug matumpag ang kabukiran 
ngad to sa kahiladman sa dagat; 
bi san pag modahunog ang dagat 
ug magpungasi ang mga balod, 
ug ang kabungtoran matay-og 
sa kagahob niini. May sapa nga 
ang tubig naghatag ug kalipay 
sa siyudad sa Dios, ang balaang 
puloy-anan sa Labing Halangdon.
Ang Dios anaa magpuyo ni i-

Ang imong gugma nga walay 
paglubad mas bililhon pa kay sa 

kinabuhi busa daygon ko ikaw.
 —Salmo 63:3
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Ang Iglesia Naghimaya Kang
Kristo Sa Hangtod

Daygon ta siya diha sa simba-
han ug diha kang Cristo Jesus 
ngadto sa tanang kaliwatan hang-
tod sa kahangtoran! Amen.

 —Efeso 3:21

Ngadto sa bugtong Dios nga 
atong Manluluwas, pinaagi kang 
Jesu-Cristo nga atong Ginoo, ang 
kahalangdon, gahom ug awtori-
dad, sukad pa kaniadto, karon ug 
hangtod sa kahangtoran! Amen.

 —Judas 25

GIPILI ARON MAGDAYEG KANG  KRISTO SA HANGTOD

ning siyudara, ug dili gayod kini 
malumpag. Sa sayong kabunta-
gon moanha siya aron pagtabang 
niini. Nagkaguliyang ang kanaso-
ran ug natay-og ang mga gingha-
rian; inigsinggit sa Dios matunaw 
ang kayutaan. —Salmo 46:1-6

“…nganlan mo siyag Jesus. 

Mahimo siyang inila ug tawgon 
siya nga Anak sa Dios nga Labing 
Halangdon. Ang Ginoong Dios 
maghimo kaniyang hari, sama sa 
iyang kagikan nga si David. Ma-
himo siyang hari sa mga kaliwat 
ni Jacob hangtod sa kahangtoran 
ug dili gayod matapos ang iyang 
gingharian!” —Lucas 1:31b-33
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Gipili Kita Niya Aron Magdayeg
sa Iyang Himaya

Ug maoy pagbuot sa Dios nga 
kami, nga maoy unang nagsalig 
kang Cristo, magdayeg sa iyang 
himaya. Ug mao usab kini ang 
mi dangat kaninyo: sa pagka-
dungog ninyo sa matuod nga 
mensahe sa Maayong Balita nga 
nagha tag kaninyog kaluwasan, 
mituo kamo kang Cristo. Busa 
gipatikan kamo sa Dios pinaagi 
sa pagha tag kaninyo sa Espiritu 
Santo nga iyang gisaad, timaan 
nga kamo iya na. Ang Espiritu 
mao ang pa sa lig nga madawat 
gayod nato ang gisaad sa Dios 

hangtod nga madawat nato ang 
hingpit nga kagawasan. Daygon 
ta ang iyang himaya!  
 —Efeso 1:12-14

Maoy akong pag-ampo nga 
mag tubo unta ang inyong gug-
ma, ka hi balo ug kaalam sa pag-
hu kom aron makapili kamo sa 
la bing maayo. Sa ingon niini ma-
put li kamo nga walay ikasaway 
diha ka nin yo unya sa pagbalik ni 
Cris to. Mapuno unya ang inyong 
ki na buhi sa maayong mga hiyas 
nga gikan ni Jesu-Cristo alang 
sa hi maya ug dungog sa Dios. 
 —Filipos 1:9-11
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Pasalamatan ko kanunay ang 
Ginoo; dili gayod ako mohunong 
paglitok ug mga pagdayeg alang 
kaniya. —Salmo 34:1

Unya kami nga imong katawhan, 
ang mga karnero sa imong panon, 
magpasalamat kanimo hangtod 
sa kahangtoran ug daygon ka 
namo ug sa umaabot nga kaliwa-
tan. —Salmo 79:13

Wala silay hunong sa ilang pag- 
awit adlaw ug gabii: “Balaan, ba-
laan, balaan, ang Ginoong Dios 
nga Labing Gamhanan, ang ka-

niad to, ang karon ug ang moan-
hi.” Sa matag higayon nga ang 
upat ka buhing binuhat magdayeg 
ug magpasalamat kaniya nga buhi 
sa kahangtoran nga naglingkod 
sa trono, manghapa sa atubangan 
niya ang 24 ka pangulo ug mag-
simba kaniya. Iitsa nila ang ilang 
mga korona atubangan sa trono 
ug moingon, “Among Ginoo ug 
Dios! Angay kang mo da wat sa 
pagdayeg ug sa pasidu ngog ug 
sa gahom. Kay ikaw may nagbu-
hat sa tanang butang, ug pi naagi 
sa imong pagbuot namugna ang 
tanan.”           —Gipadayag 4:8b-11

DAYEGA SIYA SA KANUNAY UG SA HANGTOD 
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Nag-awit sila ug bag-ong awit: 
“Takos ka sa pagkuha sa linukot 
nga basahon ug sa pagtangtang 
sa mga silyo niini. Kay gipatay 
ka ug pinaagi sa imong dugo gi-
tubos mo ang katawhan alang 
sa Dios, gikan sa tanang banay, 
pinulongan, katawhan, ug kana-
soran. Gihimo mo silang gingha-

rian sa mga pari aron mag-alagad 
sa atong Dios; ug maghari sila 
sa kalibotan.” Ug mitan-aw ako 
pag-usab ug nadungog ko ang li-
boan ka libong mga anghel! Nag-
alirong sila sa trono uban sa upat 
ka buhing binuhat ug mga pangu-
lo ug nag-awit sila sa makusog: 
“Ang Nating Karnero nga gipatay 

SIMBAHA SI KRISTO KAY SIYA ANGAY 

Ang nagbuhat sa mga diosdios 
ug ang mga diosdios managsama 
ug mao usab ang misalig sa mga 
diosdios. —Salmo 115:8

Samtang ako buhi pa, daygon 
ko gayod siya; sa tibuok kong 
kinabuhi mag-awit ako alang sa 
akong Dios. —Salmo 146:2
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takos sa pagdawat sa gahom, 
sa bahandi, sa kaalam ug sa ku-
sog, sa dungog, sa himaya ug sa 
pagdayeg!” Ug nadungog ko ang 
tanang binuhat didto sa langit, 
dinhi sa yuta ug sa ilalom sa yuta 
ug sa dagat—ang tanang binuhat 
sa tibuok kalibotan—ug nag-awit 
sila nga nag-ingon: “Alang kaniya 
nga naglingkod sa trono ug alang 
sa Nating Karnero, ang pagdayeg, 
dungog, himaya ug gahom, hang-
tod sa kahangtoran!” Ug mitubag 
ang upat ka buhing binuhat nga 
nag-ingon, “Amen!” Ug nanghapa 
ang mga pangulo ug misimba. 

—Gipadayag 5:9-14

Manghapa sa atubangan niya 
ang 24 ka pangulo ug magsim-
ba kaniya. Iitsa nila ang ilang 
mga korona atubangan sa trono 
ug moingon, “Among Ginoo ug 
Dios! Angay kang modawat sa 
pag dayeg ug sa pasidungog ug 
sa gahom. Kay ikaw may nagbu-
hat sa tanang butang, ug pinaagi 
sa imong pagbuot namugna ang 
ta nan.”  —Gipadayag 4:10, 11

“Nagsangpit ako sa Ginoo nga 
angay daygon kay naluwas ako 
gikan sa akong mga kaaway.”        

—2 Samuel 22:4
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