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1GIMUGNA SA DIOS ANG KALIBOTAN 
UG ANG TANANG BUTANG 

NGA MAY KINABUHI
Sa pagsugod sa Dios pagbuhat sa kalibotan ug sa 

tanang butang sa kalangitan. —Genesis 1:1
Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua 

sa langit ug ania sa yuta. —Colosas 1:16a
Panalanginan unta kamo sa Ginoo nga maoy nagbuhat 

sa langit ug sa yuta! Ang langit iya lamang sa Ginoo apan 
gihatag niya sa mga tawo ang yuta. —Salmo 115:15, 16

Perpekto ang kalibotan sa dihang gitugyan kini sa Dios 
ngadto sa tawo. Basaha kining basahon aron imong mahilba-
loan kon unsa ang nahitabo sa kalibotan.



GIHIMO SA DIOS ANG TAWO2

Unya miingon na usab ang Dios, “Buhaton nato ang tawo 
sama sa atong dagway.” Ug gipanalanginan sila sa Dios nga 
nag-ingon, “Panganak kamog daghan ug lukpa ang kali-
botan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibotan.”  
 —Genesis 1:26a, 28a



ANG TAWO NAHIMONG 
BUHI NGA BINUHAT
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Unya mikuha ang Ginoong Dios ug yuta ug nagbuhat 
siyag tawo gikan niini. Gihuypan niya ang buho sa ilong 
sa tawo sa gininhawa nga naghatag ug kinabuhi ug ang 
tawo nakabaton ug kinabuhi.  —Genesis 2:7

Unya miingon ang Ginoong Dios, “Dili maayo nga 
mag-inusara ang tawo. Himoan ko siyag kauban ug 
katabang.” Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tawo 
ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong 
Dios ug gusok ug gihulipan niya kinig unod. Ang maong 
gusok gihimo niya nga usa ka babaye, ug gidala niya ang 
babaye ngadto sa lalaki.

 —Genesis 2:18a, 21, 22



NAKALAPAS SA DIOS SI ADAN UG SI EVA4

Dili gayod kita angay nga motuo sa ipanulti ni Satanas.



5Unya gibutang sa Ginoong Dios ang tawo sa tana-
man sa Eden aron maoy mag-atiman ug magbantay niini. 
Giingnan niya ang tawo, “Makahimo ka pagkaon sa mga 
bunga sa tanang kahoy sa tanaman gawas sa kahoy nga 
naghatag sa kahibalo unsay maayo ug unsay daotan. Kon 
mokaon ka niini, nianang adlawa mamatay ka gayod.” 

—Genesis 2:15-17
GITUIS NI SATANAS NGA NAGPAKABITIN  

ANG GISULTI SA DIOS
Miingon ang bitin, “Dili tinuod nga mamatay kamo!” Sa 

pagkakita sa babaye nga ang maong kahoy maa nindot 
kaayo ug laming kan-on ang bunga niini ug makapahimo 
kaniyang maalamon, mikuha…ug gikaon niya kini. Unya 
gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya.  
 —Genesis 3:4, 6



GIPAPAHAWA SI ADAN UG SI EVA 
SA TANAMAN SA EDEN

Busa gihinginlan sa Ginoong Dios ang tawo gikan sa ta-
na man sa Eden ug gipaugmad sa yuta nga iyang gigikanan. 
Gipapahawa sa Dios ang tawo ug gibuta ngan niya ang sila-
ngan sa tanaman sa Eden ug mga kerubin ug usa ka espada 
nga nagdilaab ug nagtuyoktuyok aron walay makaduol sa 
kahoy nga naghatag ug kinabuhi.              —Genesis 3:23, 24
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Miabot sa kalibotan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug 
ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kama-
tayon ngadto sa tanang katawhan.                —Roma 5:12a

Timan-i kini nga kamatuoran:
Ang matag tawo nakapanunod sa maong sala ug mamatay 

sa kaulahian tungod kay ang kamatayon miabot tungod 
sa sala. (Basaha pag-usab ang Roma 5:12a).

MAKAPASUBO ALANG SA MGA TAWO SA 7
 KALIBOTAN ANG NAHIMO NI ADAN UG NI EVA



“Manganak siyag batang lala-
ki ug nganli siyag Jesus kay lu-
wason niya ang iyang katawhan 
gikan sa ilang kasal-anan.”

—Mateo 1:21

Kay ang tibuok nga pagka- 
Dios anaa kang Cristo sa iyang 
pagkatawhanon.

—Colosas 2:9

GIPADALA SA DIOS ANG IYANG 
 BUGTONG ANAK ARON SA PAGLUWAS 

               SA TAWO GIKAN SA SALA
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Gikinahanglan sa Anak 
sa Dios nga magpaka-
tawo aron mahimo siyang 
kabahin sa mga taow sa 
kalibotan.



Sa wala pay nabuhat bisan unsa, ang Pulong diha na. 
Ang Pulong uban sa Dios ug ang Pulong Dios. Ug ang 
Pulong nahimong tawo ug mipuyo uban kanamo. 
 —Juan 1:1, 14a

Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang gii ngon sa 
Ginoo pinaagi sa propeta, “Ang usa ka putli nga batan-
ong babaye magsabak unya manganak ug batang lalaki. 
Nganlan siyag Immanuel” (nga sa ato pa, “Ang Dios ania 
uban kanato”). —Mateo 1:22, 23

Natawo alang kanato ang usa ka bata; gihatag kanato 
ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang magmando sa 
tanan ug nganlan siyag “Maalamong Magtatambag,” 
“Dios nga Gamhanan,” “Amahan Hangtod sa Kahangto-
ran,” “Prinsipe sa Pakigdait.” —Isaias 9:6

SI JESUS DIOS NGA NAGPAKATAWO 9



Walay sala si Cristo. —2 Corinto 5:21a
Wala siya makasala. —1 Pedro 2:22a
Walay halad nga takos ikahalad sa tawo 

ngadto sa Dios nga igo aron makawag-
tang sa sala.

Kay ang dugo sa mga toro nga baka 
ug mga kanding dili gayod makawag-
tang sa mga sala. —Hebreo 10:4

Si Jesus sama sa usa ka mananap nga gihalad ngadto sa Dios. 
“Anaa ang nating Karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala 
sa kalibotan!” —Juan 1:29b

SI JESU-CRISTO MAO ANG  
PERPEKTO NGA HALAD SA DIOS
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Gilansang si Jesus sa krus tungod kay nasuko kaniya ang daotang 
mga tawo. Apan ang iyang kamatayon plano sa Dios. Kabubut-on ni 
Jesus ang pagtugyan sa iyang kinabuhi aron ikaw ug ako maluwas 
gikan sa atong mga sala. Miingon si Jesus, “Walay makahimo pag-
patay ka nako. Ang akong kinabuhi iha tag ko sa kaugalingon kong 
pagbuot. Mahimo ko ang pag ha lad sa akong kina buhi ug mahimo ko 
usab ang pagbawi nii ni.” —Juan 10:18a

GITUBOS KITA PINAAGI SA DUGO NI JESUS—ANG KARNERO SA DIOS
Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan 

sa daotang pag kinabuhi…sama sa salapi o bulawan. Giluwas 
kamo sa bililhong dugo ni Cristo kinsa, sama sa nating karnero, 
walay buling o mansa. —1 Pedro 1:18, 19
WALAY NAY LAIN PANG HALAD NGA MAKAWAGTANG SA SALA

GIHALAD NI JESUS ANG IYANG 
KINABUHI ARON KITA MALUWAS
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Ug karon nga gihimo na kitang matarong pinaagi sa 
iyang dugo, labi pa gayod nga luwason kita niya gikan sa  

      kasuko sa Dios. —Roma 5:9
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“Jesus, hinumdomi intawon 
ako kon maghari ka na!”

—Lucas 23:42b

Sa makasasala pa kita [misupak sa Dios] nagpakamatay si 
Cristo alang kanato. —Roma 5:8b

Kini nga 
kawatan 
nagtuo 
kang 
Jesus ug 
naluwas 
siya.

“Sultihan ko 
ikaw, karong 
adlawa adto 
ka sa Paraiso 
uban kanako.”
—Lucas 23:43b

Kini nga 
kawatan 
wala mo-
tuo kang 
 Jesus, 
busa wala 
siya malu-
was.



“Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibotan 
ug tu ngod niini gihatag niya ang iyang bugtong 

Anak, aron ang tanan nga motuo kaniya  
dili malaglag kondili makabaton  
hinuon sa kinabuhing dayon.”

 —Juan 3:16
Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit ug 

gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang Anak 
nga maoy naglukat kanato ug nagpasaylo sa atong mga 
sala. —Colosas 1:13, 14

ANG TANANG NAGATUO SA ANAK SA 
DIOS MAKAANGKON SA KINABUHING 

WALAY KATAPOSAN
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Unya ang anghel mi-
i ngon sa mga babaye, 
“Ayaw kamo kahadlok! 
Nasayod ako nga nangi-
ta kamo kang Jesus nga 
gilansang sa krus. Wala 
na siya dinhi; nabanhaw 
siya sumala gayod sa 
iyang giingon. Dali kamo 
ug tan-awa ang dapit 
nga gilubngan kaniya.” 

       —Mateo 28:5, 6

NABANHAW SI JESUS14



Ako ang buhi! Namatay ako apan tan-awa, buhi ako ug dili 
na gayod mamatay. Ilalom sa akong gahom ang Kamatayon 
ug ang Hades.” —Gipadayag 1:18

“Ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo.” —Juan 14:19b
Gidaog na ni Jesus ang gahom sa kamatayon, busa dili kita 

angay nga mahadlok sa kamatayon.
O Dios nga Labing Gamhanan, kon abuton akog kahadlok, 

mosalig ako kanimo. —Salmo 56:3
MAKALUWAS SI JESUS KANIMO UG NAGAAMPO 

SIYA ALANG KANIMO
Apan si Jesus buhi hangtod sa kahangtoran…maka hi mo 

siya, karon ug sa gihapon, sa pagluwas kanila nga moduol 
sa Dios pinaagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa ka-
hangtoran aron pagpangaliya sa Dios alang kanila.

—Hebreo 7:24a, 25b

SI JESUS BUHI SA WALAY KATAPOSAN 15



Unsa ang dalan nga 
imong pilion?

Si Jesu-Cristo mao ang 
dalan paingon sa kinabuhing 
walay kataposan.

Si Satanas mao ang dalan 
paingon sa kamatayon nga 
walay kataposan.

Gipili niining tawo ang  
husto nga dalan paingon sa 
kinabuhing walay kataposan.

IKAW UG AKO MAKAANGKON UG 
KINABUHING WALAY KATAPOSAN
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“…Pagpili karong adlawa kon kinsay alagaran ninyo.…” 
 —Josue 24:15

“Busa pilia ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong 
mga kaliwatan molungtad.” —Deuteronomio 30:19b

SI JESUS ANG DALAN PAINGON SA  
KINABUHING WALAY KATAPOSAN

“Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay 
dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa 
Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato.” 
 —Mga Buhat 4:12

“Ako ug ako lamang mao ang Ginoo ug walay laing 
manluluwas gawas kanako.” —Isaias 43:11

MAGPILI KA 17



1. Kay siya mianhi aron sa paghatag sa kinabuhing  
      walay kataposan.

“Mianhi ako aron makabaton kamo ug kinabuhing 
ma da gayaon.”  —Juan 10:10b
2. Gihigugma niya kita ug nagpakamatay  

       siya alang kanato.
Anak sa Dios nga nahigugma ug nagtug-

yan sa iyang kaugalingon alang kanako. 
 —Galacia 2:20b

Si Jesus mismo nagpakatawo usab aron 
ihalad ang iyang kaugalingon alang kanila.

NGANONG SI JESUS ANG ATONG  
PILION KON BUOT NATONG MAANGKON 
ANG KINABUHING WALAY KATAPOSAN?
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“Gihimo niya kini aron nga pinaagi sa iyang kama-
tayon, malaglag niya ang Yawa nga may gahom batok 
sa kamatayon. Sa  maong paagi giluwas niya ang tanan 
nga naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang 
kahadlok sa kamatayon.” —Hebreo 2:14b, 15

3. Pinaagi lang sa dugo ni Jesus mapasaylo ang atong 
    mga sala.
Kay ang dugo man, ingon nga tinubdan sa kinabuhi, 

ang makapapas sa sala. —Levitico 17:11b
Ang dugo ni Jesus nga iyang Anak maghugas sa tanan 

natong kasal-anan. —1 Juan 1:7b
Nga maoy naglukat kanato ug nagpasaylo sa atong mga 

sala. —Colosas 1:14

19



4. Navanhaw siya ug magpabilin 
   nga buhi sa walay kataposan.

Kay nasayod kita nga si Cristo 
gibanhaw ug dili na gayod siya 
mamatay pag-usab ug ang kama-
tayon wala nay gahom ibabaw 
kaniya. —Roma 6:9

Namatay siya alang sa tanang 
mga tawo aron ang mga buhi dili 

na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon kondili alang 
kaniya nga namatay ug gibanhaw tungod kanila.  
 —2 Corinto 5:15

Miingon si Jesus, “Ug kay ako buhi man, mabuhi usab 
kamo.” —Juan 14:19b

20



5. Mopuyo kanato ang Espiritu ni Cristo aron 
    maangkon nato ang kinabuhing walay kataposan.
Si Cristo anaa kaninyo. Nagpa sabot kini nga makaambit 

kamo sa himaya sa Dios. —Colosas 1:27b

Kon nagpuyo sa inyong kasingkasing ang Espiritu sa 
Dios nga nagbanhaw kang Jesus, siya nga nagbanhaw 
kang Cristo mohatag usab ug kinabuhi sa inyong madu-
not [madugta] nga lawas pinaagi sa iyang Espiritu nga 
anaa kanin yo. —Roma 8:11

SIGUROHA NGA ANG ESPIRITU NI  
CRISTO ANAA KANIMO

Kadtong walay Espiritu ni Cristo, dili iya ni Cristo.
 —Roma 8:9b
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GIHIGUGMA NI JESUS ANG 
            TANANG KABATAAN
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Unya iyang gipa- 
ngugos ang mga 
bata, gitapion ang 
iyang mga kamot 
kanila ug gipana-
langinan niya sila. 

  —Marcos 10:16

“Si Jesus nahigugma kanako, nahibaloan ko kini kay ang 
Biblia nagsulti kanako.”



Apan gipaduol sila ni Jesus ug miingon siya, “Pa-
sagdi ninyo ang mga bata nga moduol kanako. Ayaw 
sila pugngi kay ang Gingharian sa Dios ila sa mga sama 
kanila.” —Lucas 18:16

Sa samang paagi, ang inyong Amahan nga atua sa 
langit dili buot nga may mawala bisag usa niining mga 
gagmayng bata. —Mateo 18:14

Kini nga mga bersikulo nagpamatuod nga bisan ang mga 
bata gihigugma sa Dios. Busa, ikaw o si bisan kinsa sa iyang 
mga binuhat, gihigugma ni Jesus ug iya ka gayong gipaka-
matyan. Mahimo mo usab nga mapakita ang imong paghi-
gugma kaniya pinaagi sa pagtuman kaniya.

“Kon nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang 
akong mga sugo.” —Juan 14:15
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1. Angkona nga ikaw makasasala. 
(Tan-awa pag-usab ang pahina 7.)
Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. 

 —Roma 3:23
2. Duol sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Jesu-Cristo.
Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghi usa sa 

Dios ug sa mga tawo. Siya mao ang tawo nga si Cristo  Jesus.  
 —1 Timoteo 2:5

Ug busa makahimo siya [Jesus], karon ug sa gihapon, sa paglu-
was kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya.     —Hebreo 7:25a

Miingon si Jesus, “Ang tanan nga gihatag kanako sa akong 
Amahan moari kanako. Ug ang moari kanako dili ko gayod  
isalikway.” —Juan 6:37

UNSAY ANGAY MONG BUHATON ARON 
MAKADUOL KA SA DIOS

24



3. Isugid ang imong mga  
      sala ngadto kang Jesus  
      ug hinulsoli kini.

Busa paghinulsol kamo ug  
balik sa Dios aron papason  
niya ang inyong mga sala. 
                —Mga Buhat 3:19a

Ang Ginoo…nagpailob kaninyo 
kay dili siya buot nga may usa 
nga malaglag kondili nga ang 
tanan maghinulsol ug mobiya  
sa ilang mga sala.  
                              —2 Pedro 3:9b

25

Apan kon isugid nato 
sa Dios ang atong mga

 sala, siya nga matarong 
ug ma ti numanon sa 
iyang saad mopasaylo 
 gayod sa tanan 
  natong mga sala.

  —1 Juan 1:9a



Isulat sa mga linya ang saad sa Dios kanimo kon mosugid 
      ka sa imong mga sala kaniya sumala sa gibasa mo sa  
      1 Juan 1:9 sa pahina 25.

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

4. Talikdi ang imong mga sala.
Dili ka gayod molampos sa kinabuhi kon tagoan mo ang 

imong mga sala. Isugid kini ug paghinulsol ug kaluy-an 
ka sa Dios. —Panultihon 28:13

Likayi ang daotan ug buhata ang maayo.
 —Salmo 37:27a
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5. Tuo kang Jesu-Cristo.
Maluwas ka kon ipahayag mo 

nga si Jesus mao ang Ginoo, ug 
sa kinasingkasing motuo ka nga 
gibanhaw siya sa Dios. 
 —Roma 10:9

“Saligi ang Ginoong Jesus, ug 
maluwas ka lakip ang imong pa-
nimalay.” —Mga Buhat 16:31b
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Kay pinaagi sa pagtuo naluwas ka mo tungod sa grasya 
sa Dios. Dili kini inyong buhat kondili gasa sa Dios. Busa 
walay makapasigarbo niini  sanglit dili man kini bunga sa 
inyong mga paningkamot. —Efeso 2:8, 9



   6. Dawata si Jesu-Cristo sa imong kinabuhi.

Ablihi ang imong kasingkasing ug pasudla si Jesus.

Miingon si Jesus, “Nagtindog ako 
sa pultahan ug nagtuktok. Kon may 
makadungog sa akong tingog ug 
moabli sa pultahan, mosulod ako sa 
iyang balay ug makigsalo kaniya ug 
mokaon siya uban kanako.”  
 —Gipadayag 3:20

Apan kadtong midawat ug misa lig 
kaniya gihatagan niya sa katungod 
nga mahimong mga anak sa Dios.  
 —Juan 1:12
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GIYA ALANG SA PAG-AMPO
Kon ikaw wala pa makasulay nga mag-ampo ug buot mong 

matabangan ka sa paghimo niini, sunda kini:

Ginoong Jesus,
Salamat sa imong pagpakamatay 

sa krus aron mawagtang ang akong 
mga sala. Pasayloa ako sa tanang 
daotan nakong gihimo. Dawaton ko 
ikaw nga akong Agalon ug Manlulu-
was. Gihangyo ko ikaw nga mopuyo 
sa akong kasingkasing hangtod 
sa hangtod. Sa imong ngalan ako 
nagaampo. Amen.
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Ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay kataposan ug 
anaa kini sa iyang Anak. Ang midawat sa Anak may kinabuhing 
walay kataposan. —1 Juan 5:11b, 12a

“Ang mamati sa akong gisulti ug motuo kaniya nga nagpadala 
kanako, …nakalatas na man siya gikan sa kamatayon ngadto sa 
kinabuhi.” —Juan 5:24b

Kon ang usa ka tumutuo mamatay, biyaan niya ang iyang lawas sa 
yuta ug mopauli siya ngadto sa Ginoo (2 Corinto 5:8). Si Cristo anaa 
kaninyo. Nagpasabot kini nga makaam bit kamo sa himaya sa 
Dios (Colosas 1:27b).

Kon nagatuo ka nga pinaagi lamang kang Jesus mapasaylo ang 
imong mga sala, ug gidawat mo siya ingon nga imong Agalon ug 
Manluluwas, isulat ang imong ngalan sa ubos:
____________________________________________________

KON ANAA SI JESUS SA IMONG KA SING-
KASING, MAANGKON MO ANG KINA-

BUHING WALAY KATAPOSAN
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Basaha ang Biblia matag adlaw 
ug tipigi kini sa imong kasing kasing 
pinaagi sa pagsag-ulo sa mga 
bersikulo nga makatabang kanimo. 
(Daghan dinhi niini nga basahon ang 
mahimo mong sagulohon.)

Ang tibuok Kasulatan gisulat 
uban sa lamdag gikan sa Dios ug 
mapuslanon alang sa pagtudlo sa 
kamatuoran, sa pagbadlong, sa 
pagsaway ug sa pagtudlo unsaon 
pagkinabu hi nga matarong. 

—2 Timoteo 3:16

UNSAON SA PAGPADAYON SA 
 PAGSUNOD KANG JESUS

31



Pasalamati siya sa tanang maayong mga butang nga nada-
wat mo sa imong kinabuhi. Dayega siya sa mga butang nga 

iyang gihimo kanimo ug sa iyang pagluwas 
kanimo. Pag-ampo alang sa imong mga 
kinahanglanon. Himoa kini sa ngalan ni 
Jesus.

Bisag unsay atong pangayoon kaniya 
sumala sa iyang kabubut-on, dunggon 
gayod kita niya. —1 Juan 5:14b

…Pag-ampo alang sa usag-usa.… 
 —Santiago 5:16

“Pag-ampo kamo alang sa mga tawo 
nga nagpasipala kaninyo.” —Mateo 5:44b

PAKIGSULTI KANUNAY KANG JESUS 
PINAAGI SA PAG-AMPO
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(Ang sumusunod usa ka tawo nga nagasunod kang Jesus.)
“ ‘Amahan namo nga anaa sa langit, balaanon ang 

imong ngalan; maghari ka kanamo ug tumanon ang 
imong pagbuot dinhi sa yuta sama nga gituman kini  
didto sa langit. Ihatag kanamo ang pagkaon nga among 
gikinahanglan karong adlawa; ug pasayloa kami sa 
among mga sala sama nga kami nagpasaylo sa mga na-
kasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa pagsulay; luwasa 
hinuon kami gikan sa daotan. [Kay imo ang gingharian, 
ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangtoran.]’ ” 
 —Mateo 6:9b-13

Dinhi nga mga bersikulo imong makita ang usa ka pag-ampo 
nga may pagdayeg, pagpasalamat, ug uban pa.

ANG PAG-AMPO NGA GITUDLO NI 
 JESUS SA IYANG MGA SUMUSUNOD
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(Exodo 20)
Ang unang upat ka sugo nagahisgot mahitungod sa atong 

paghigugma sa Dios:
1. “Ayaw pagsimba ug laing dios gawas kanako.”
2. “Ayaw pagbuhat ug diosdios o larawan sa bisan unsa…. 

Ayaw pagyukbo sa bisan unsang diosdios o pagsimba niini.”
3. “Ayaw pasipad-i paggamit ang akong ngalan.”
4. “Hinumdomi ang Adlaw nga Igpapahulay ug ilha kini nga 

balaan.”
Ang kataposang unom ka sugo nagahisgot mahitu ngod sa 

atong paghigugma sa atong isigkatawo:

    ANG NAPULO KA MGA SUGO SA DIOS  
NA GATUDLO KON UNSAON NATO PAGKINABUHI
34



5. “Tahora ang inyong amahan ug inahan.”
6. “Ayaw kamo pagpatay.”
7. “Ayaw kamo panapaw.”
8. “Ayaw kamo pangawat.”
9. “Ayaw kamo pagbutangbutang sa inyong isigkatawo.”

 10. “Ayaw kamo kaibog…bisan unsa nga iyaha.”

TUBAGON SA DIOS ANG ATONG MGA PAG-AMPO 
KON ATONG TUMANON ANG IYANG MGA SUGO

Ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga 
pangayoon nato kay gituman man nato ang iyang mga 
sugo ug gibuhat ang makapahimuot kaniya. —1 Juan 3:22
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Gugma ngadto sa Dios
1. Si Jesus mitubag, “ ‘Higugmaa ang Ginoo nga imong 

Dios sa tibuok mong kasingkasing, sa tibuok mong kalag ug 
sa tibuok mong hunahuna.’ Kini ang labing dako ug labing 
importanteng sugo.”                                   —Mateo 22:37, 38

Gugma ngadto sa Tawo
2. “Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa 

una: ‘Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kau-
galingon.’ Nagsukad niining duha ka sugo ang 
tibuok nga Balaod ni Moi  ses ug ang mga pag- 
tulon-an sa mga propeta.” —Mateo 22:39, 40

Ang napulo ka mga sugo sa Exodo 20 nalangkob 
niining duha ka sugo.

ANG DUHA KA LABING 
MAHINUNGDANONG SUGO
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“ANG KAPITULO MAHITUNGOD SA PAGHIGUGMA”
(1 Corinto 13:1-8, 13)

1Mahimo nga makasulti ako sa pinulongan sa mga tawo 
ug bisan sa mga anghel. Apan kon wala akoy gugma, 
sama ra ako sa saba nga agong ug sa piyangpiyang nga 
nagtagingting. 2Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag 
sa langitnong mensahe, makabaton sa tanang kahibalo 
ug makasabot sa tanang tinago; bisag may pagtuo ako 
nga makapabalhin sa mga bukid—apan kon wala akoy 
gugma, wala akoy kapuslanan. 3Bisag ipanghatag ko pa 
ang tanan nga ania kanako ug ipasunog ang akong lawas 
apan kon wala akoy gugma, wala kini kapuslanan.

ANG GUGMA MAO GAYOD ANG 
LABING MAHINUNGDANON
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4Ang gugma mapailubon ug maluluy-on. Dili kini ma-
sinahon o tigpanghambog. 5Ang gugma dili mapahitas-on 
o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong 
kagustohan; ang gugma dili masuk-anon o madinum-
tanon. 6Ang gugma dili malipay sa daotan kondili sa 
kamatuoran. 7Ang gugma mopailub, motuo, molaom ug 
molahutay gayod. 8Ang mga pagpadayag sa langitnong 
mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiyas sa pagsultig 
lahi nga pinulongan mawala ug ang kahibalo mahanaw. 
Apan ang gugma dili gayod matapos.

13Busa kining tulo magpabilin: pagtuo, paglaom ug gug-
ma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma.

ANG DIOS GUGMA
Ang Dios gugma ug ang nagkinabuhi subay sa gugma 

anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. —1 Juan 4:16b
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(sa imong balay, sa eskwela han, 
sa simbahan, ug bisan asa)

Miingon si Jesus, “Pauli sa 
imong panimalay ug sultihi 
sila unsa kadako ang nahimo 
sa Ginoo kanimo ug unsa siya 
kamaluluy-on kanimo.” 
 —Marcos 5:19b

BUOT NI JESUS NGA ISUGILON MO  
SA UBAN ANG MAHITUNGOD  

SA IMONG PAGTUO
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Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pai-
lob, kaluoy, kaayo, pagkamaminatud-on, pagkamapaubsanon 
ug pagkamapinugnganon sa kaugalingon. —Galacia 5:22, 23a

ANG TINUOD NGA ANAK SA DIOS  
NAGAPASAYLO SA UBAN

“Kay kon inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasay loon 
usab kamo sa inyong Amahan nga atua sa langit.” —Mateo 6:14
ANG MATANG SA TAWO NGA GIKAPUNGTAN SA DIOS

Ang garbosong tinan-awan, ang bakakong dila, ang kamot 
nga mopatay ug inosenteng mga tawo, ang hunahuna nga 
maglarawg daotan, ang magdali pagbuhat ug daotan, ang 
bakakong saksi ug ang tawo nga maghaling ug kasamok tali 
sa mga managhigala. —Panultihon 6:17-19

UNSAON PAGKAHIBALO KON ANG USA KA 
TAWO TINUOD NGA ANAK SA DIOS
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ANG MGA TAWHANONG
KINAIYA:

...Pakighilawas [pakighilawas nga dili ka-
sado], …pagsimba sa mga dios dios ug  
sa pagpamarang. Makita usab kini sa  
pagdinumtanay, …sa kapungot, ...pag-
ka masinahon, pag kapalahubog, ...uban  
...ang magbu hat niining mga bu ta nga 
walay dapit sa Gingharian sa Dios. 

—Galacia 5:19-21
…Nakighilawas sa isigkalalaki o isigkababaye, o kawatan, o 

hakog. —1 Corinto 6:9-10a
Ang pipila kaninyo sama gayod niana kaniadto. Apan na hu-

ga san na kamo sa inyong mga sala ug gihalad na kamo ngadto  
sa Dios [gihimong balaan]. …pinaagi sa ngalan sa Ginoong Jesu- 
Cristo ug pinaagi sa Espiritu sa atong Dios.  —1 Corinto 6:11
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(Basaha ang Lucas 16:19-26)
Siguroha nga nagasalig 

ka kang Jesu-Cristo. Isulat 
niya ang imong ngalan sa 
libro nga gilistahan sa mga 
adunay kinabuhing walay 
kataposan.

Ang tanang tawo nga wa-
lay ngalan diha sa libro sa 
kinabuhi itambog ngadto 
sa linaw nga kalayo. 

—Gipadayag 20:15

ANG IMPIYERNO USA KA 
TINUOD NGA DAPIT
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Ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay kata po-
san ug anaa kini sa iyang Anak. —1 Juan 5:11b

Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon apan 
ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay ka taposan 
nga anaa kang Cristo Jesus nga atong Ginoo. 
 —Roma 6:23

Ang motuo sa Anak may kinabuhing dayon. Apan ang 
dili motuo sa Anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. 
Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod 
sa kahangtoran. —Juan 3:36

Si Jesus mitubag, “Ako ang dalan, ang kamatuoran ug 
ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili moagi 
kanako. —Juan 14:6

    SI JESUS MAO LANG ANG BUGTONG 
  PAAGI NGADTO SA DIOS NGA AMAHAN
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ANG LANGIT USA KA TINUOD NGA DAPIT44
Nakita ni Juan sa iyang panan-awon 

ang bag-ong langit ug bag-ong yuta.
“Pahiran niya [sa Dios] ang ilang  

luha ug wala nay kamatayon o 
ka subo, paghilak o kasakit kay 
nahanaw na man ang daang mga 
 butang.” Unya ang naglingkod sa 
trono miingon, “Gibag-o ko na ang 
tanang butang. Busa isulat kini kay 
kining mga pulonga kasaligan ug 
matuod gayod!” —Gipadayag 21:4, 5

Ang tibuok siyudad ug tin-aw kini sama sa kristal. Gidayan-
dayanan sa tanang matang sa mahal nga bato.

 —Gipadayag 21:18b, 19a



Miingon si Jesus, “Ayaw kamog kaguol. Salig kamo sa 
Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong Ama han 
adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag- 
andam ug dapit alang kaninyo. Kon dili pa kini tinuod, 
dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kon atua na ako didto 
ug makaandam nag dapit alang kaninyo, mobalik ako ug 
kuhaon ko kamo aron bisag asa ako, atua usab kamo.

 —Juan 14:1-3
ISUGILON ANG MAAYONG BALITA NGADTO SA UBAN

Miingon si Jesus, “Panglakaw kamo sa tibuok kalibotan 
ug isangyaw kining Maayong Balita ngadto sa tanang 
mga tawo. —Marcos 16:15b

MIBALIK SI JESUS DIDTO SA LANGIT 
ARON SA PAG-ANDAM SA PULOY-ANAN 

ALANG SA MGA NAGATUO KANIYA
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“Dili ko gayod kamo biyaan o talikdan.”        —Hebreo 13:5b
Ug walay makaagaw kanila gikan sa Amahan.  —Juan 10:29b
Pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel aron pagpana-

lipod kanimo bisag asa ka paingon.  —Salmo 91:11
“Ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa 
kataposan sa kalibotan.”                —Mateo 28:20b

“Ayaw kahadloki ang bisan unsa nga imong 
antuson….Pagmatinumanon hangtod sa kama-
tayon ug ihatag ko kanimo ang korona sa 
kinabuhi.”  —Gipadayag 2:10

“Sangpita ako ug tubagon ko gayod ikaw.” 
 —Jeremias 33:3a

ANG MGA SAAD SA DIOS 
SA IYANG MGA ANAK
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Banhawon ang tanang namatay.
“Moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadu-

ngog sa iyang tingog ug manggula sila sa ilang lubong: kad-
tong maayog binuhatan mabanhaw ug mabuhi sa dayon ug 
kadtong daotag binuhatan mabanhaw apan silotan.” 

—Juan 5:28b, 29
Ang mga tumutuo nga buhi kuhaon usab.
Unya kita nga buhi pa niadtong adlawa, ba-

yawon uban kanila didto sa mga panga nod 
aron pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban 
na kanunay sa Ginoo.  —1 Tesalonica 4:17

Miingon si Jesus, “Busa pagbantay ug 
pagtukaw kamo kay wala kamo masayod 
kanus-a kini moabot.”  —Marcos 13:33
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Tan-awa unya! Moanhi siya uban sa mga pa nga-
nod ug makita gayod siya sa tanan. —Gipadayag 1:7a

“Kon may moingon kaninyo, ‘Tan-awa, dia diri 
ang Mesiyas!’ o ‘Tua siya didto!’—ayaw kamo 
pagtuo kaniya. Ug kon may moingon kaninyo, ‘Tan-

awa, atua siya sa dapit nga awaaw!’—ayaw kamo pag-adto 
didto. Kon moingon sila, ‘Tan-awa, nagtago siya diri!’—ayaw 
kamo pagtuo niini.” —Mateo 24:23b, 26

SA KALIT LANG MOABOT SI JESUS  
UG MAKITA SIYA DIHA SA MGA PANGANOD

Unya motungha sa langit ang timaan sa Anak sa Tawo ug 
manghilak ang tanang banay sa yuta ug makakita sila sa 
Anak sa Tawo nga moabot sinapnay sa mga panganod sa 
langit. Moabot siya nga may gahom ug dakong himaya.

—Mateo 24:30

   UNSAON PAGBALIK NI JESUS?48
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