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Ang Ginoo—ug ang Ginoo la
mang—maoy atong Dios. Higug
maa ang Ginoo nga inyong Dios 
 sa tibuok ninyong kasingkasing, 
kalag ug kusog. 
 —Deuteronomio 6:4b, 5

Aron masayod ang tanang ka
tawhan sa kalibotan nga ang Gi
noo mao ang Dios ug wala nay 
lain. —1 Hari 8:60

Ang Ginoo mao ang Dios. Siya 
maoy nagbuhat sa kalangitan ug 
kalibotan. Gipahimutang niya 
pagayo ang kalibotan ug wala 
niya kini himoa nga kaguliyang; 
gihimo niya kini aron puyan. 
Siya mao ang nagingon, “Ako 

mao ang Ginoo ug wala nay 
lain.  —Isaias 45:18

“Katawhan sa Israel, kamo mao 
ang akong mga saksi ug mga 
alagad nga akong gipili, aron 
makaila kamo ug motuo kanako 
ug makasabot nga ako ray Dios. 
Walay dios nga una kanako o 
may lain pa sunod kanako. “Ako 
ug ako lamang mao ang Ginoo 
ug walay laing manluluwas ga
was kanako.” —Isaias 43:10, 11

“Dangop kanako aron maluwas 
kamo, katawhan sa tibuok kali
botan, kay ako mao ang Dios ug 
wala nay lain.”  —Isaias 45:22
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Maluluyon ug mahigugmaon 
ang Ginoo, dili daling masuko 
ug puno sa gugmang walay pag
lubad. Sama sa kahabog sa la
ngit ibabaw sa yuta, mao usab 
kadako ang iyang gugma kanila 
nga may kahadlok ug pagtahod 
kaniya. —Salmo 103:8, 11

Apan ang gugma sa Ginoo 
kanila nga nagpasidungog kani
ya motunhay hangtod sa ka
hangtoran,…kanila nga nagtu
man sa kasabotan ug nagbuhat 
sa iyang mga sugo.  
 —Salmo 103:17a, 18

O Ginoo, walay Dios nga sama 

kanimo, nga mopasaylo sa kasal
anan…kay ma lu luyon ka man.   
 —Miqueas 7:18

Dili gayod molubad ang gugma 
sa Ginoo ug walay kinutoban ang  
iyang kaluoy; bago kini ad law
ad law. Pagkamatinumanon ga
yod niya. —Pagbangotan 3:22, 23

Pasalamati ang Ginoo tungod 
sa iyang kaayo, kay ang malung
taron niyang gugma magpabilin 
gayod hangtod sa hangtod.  
 —1 Cronicas 16:34

Nahibalo ako nga ikaw Dios 
nga maluluyon, mapailubon ka
nunay. —Jonas 4:2b
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“Nagpakita ako kanila gikan sa 
halayo. Mga Israelita, gihigugma 
ko kamo kanunay busa gipada
yon ko pagpaila kaninyo ang 
gugma kong walay paglubad.” 
 —Jeremias 31:3

“Ako lamang ang nasayod sa 
akong mga laraw alang kaninyo: 
sa paghimo kaninyong mauswa
gon inay maalaot ug paghatag 
kaninyog kaugmaon nga inyong 
gipangandoy.” —Jeremias 29:11

Ang Ginoo nga inyong Dios 
anaa uban kaninyo; ang iyang 
gahom maghatag kaninyog ka
da ogan. Malipay kaninyo ang Gi
noo, ug diha sa iyang gugma ha

tagan kamog bagong kinabuhi. 
Magmalipayon siya nga moawit 
tungod kaninyo.  —Sofonias 3:17

Ang Ginoo miingon sa iyang 
katawhan, “Gihigugma ko kamo 
kanunay.” —Malaquias 1:2a

Sama nga maluluyon ang usa 
ka amahan ngadto sa iyang mga 
anak, maluluyon usab ang Gi
noo kanila nga nagpasidungog 
kaniya. —Salmo 103:13

Busa nasayod kita ug nagtuo 
nga gihigugma kita sa Dios. Na
higugma kita kay ang Dios man 
ang unang naghigugma kanato.  
 —1 Juan 4:16a, 19
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ANG KINADAKANG BUTANG SA KINABUHI MAO 
ANG PAGKAHIBALO MAHITUNGOD SA DIOS

Apan ang magpabiling mati nud
anon sa Dios mosukol ka ni la.  
 —Daniel 11:32b

Kon gusto ang tawo magpa
si garbo, ang angay niyang ipa
si garbo mao nga siya nakaila 
ka na ko kay ako, ang Ginoo, ma
lu luyon man ug nagbuhat sa 
hus to ug matarong. Mao kining 
mga butanga ang akong ka hi mut 
an. Ako, ang Ginoo, ang nag 
ingon niini.” —Jeremias 9:24

Gi pa pili ko sa kinabuhi o ka ma
ta yon, sa panalangin o ka ta lag
man. Busa pilia ninyo ang ki na

buhi a ron kamo ug ang in yong 
mga kali watan molung tad. Hi gug
maa ang Ginoo nga in yong Dios, 
ala gari siya ug ayaw kamo pag bu
lag kani ya. Kini makaha tag unya 
kaninyog kusog ug taas nga ki na
bu hi. —Deuteronomio 30:19b, 20a

Bulahan sila nga nagtuman sa 
iyang mga sugo, ug sa kinasing
kasing nagsimba kaniya.  
 —Salmo 119:2

Ingon nga nangandoy ang lag
saw sa mabugnawng kasapaan, 
nangandoy usab ako kanimo, O 
Dios. —Salmo 42:1
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“Ubanan gayod kamo sa Ginoo 
kon magpadayon kamo pagala
gad kaniya. Apan kon inyo gani 
siyang isalikway, talikdan usab 
kamo niya.” —2 Cronicas 15:2b

“Kinsa may makatukib sa ka
singkasing sa tawo? Walay mo
labaw niini kamalimbongon ug 
la bihan kini kadaotan.” 
 —Jeremias 17:9

Usahay ang gituohan mo nga 
hustong dalan mosangko diay sa 
kamatayon.     —Panultihon 16:25

Wala kaluyi sa Dios ang mga 
anghel nga nakasala. Gitambog 
sila sa impirno ug gibilanggo ta

liwala sa kangitngit hangtod sa 
Adlaw sa Paghukom. Ang Dios 
mahibalong moluwas sa mga ta
wong diosnon gikan sa mga pag
sulay ug mosilot sa mga daotan 
sa Adlaw sa Paghukom.  
 —2 Pedro 2:4, 9

“Apan kon dili kamo mamati sa 
Ginoo ug mosupil hinuon kaniya,  
kastigohon kamo niya.”  
 —1 Samuel 12:15a

“Ang dili magpabilin kanako 
ma hisama sa usa ka sanga nga 
ilabay ug malaya. Pamuniton kini 
ug itambog sa kalayo aron masu
nog.” —Juan 15:6

ANG PAGPUYO NGA WALAY KALABUTAN 
NGADTO SA DIOS MAKUYAW
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ANG PAGKAHIBALO MAHITUNGOD SA DIOS MAO 
ANG PAGPANGITA TA KANIYA

“Mangita kamo kanako ug ma
kaplagan ako ninyo sa dihang ki  
nasingkasing ang inyong pagpa
ngita kanako.” —Jeremias 29:13

Pangitaa kini sama sa imong 
pagpangitag plata o tinagong 
bahandi. Kon buhaton mo kini, 
matugkad mo ang kahulogan sa 
pagbaton ug kahadlok ug pagta
hod sa Ginoo ug molampos ka 
sa pagsabot bahin sa Dios. 
 —Panultihon 2:4, 5

“Pangayo ug kamo hatagan; 
pangita ug kamo makakaplag; 
panuktok ug ang pultahan abli

han alang kaninyo.” —Mateo 7:7
Walay makapahimuot sa Dios 

kon dili pinaagi sa pagtuo. Kay 
ang moduol sa Dios kinahanglan 
gayod motuo nga adunay Dios 
ug gantihan niya ang nangita 
kaniya. —Hebreo 11:6

Gihigugma ko ang nahigug
ma kanako; ang nangita kanako 
makakaplag kanako. 
 —Panultihon 8:17

Maayo gayod ang Ginoo ngad
to sa tanan nga nagsalig kaniya.

—Pagbangotan 3:25
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“Kay mahigugmaon ug malu
luyon ang Ginoo nga inyong Dios 
ug dili gayod siya makaako pag
salikway kaninyo kon mobalik ka  
mo kaniya.” —2 Cronicas 30:9b

O Ginoo, maayo ka kanamo ug 
mapasayloon; puno ka sa gug
mang walay paglubad alang sa 
tanang nagampo kanimo. 
 —Salmo 86:5

Duol kamo sa Dios ug moduol 
siya kaninyo. —Santiago 4:8a

“Duol kamo kanako, kamong 
tanan nga gikapuyan ug gibug
atan sa inyong gipasan ug pa
pahulayon ko kamo. Isangon ang 

akong yugo ug sunda ninyo ako 
kay malumo ako ug mapaubsa
non sa espiritu ug makapahulay 
kamo.” —Mateo 11:28, 29

Nagingon ang Ginoo, “Ngari 
kamo ug maghusay kita. Bisag 
unsa ka pula ang inyong sala, 
maputi kini kaayo; bisan pa kinig 
dagtompula, maputi kini sama 
sa balhibo sa karnero.” 
 —Isaias 1:18

Ang Ginoo andam nga mo
tubag sa tanan nga mosangpit 
kaniya kon matinudanon ang 
ilang pagtawag kaniya. 
 —Salmo 145:18
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“Ginoo,…Kinsay sama kanimo 
nga kahibulongan ug ba laan?” 
 —Exodo 15:11a

“Walay balaan sama sa Ginoo, 
wala gayoy sama kaniya.”  
 —1 Samuel 2:2a

Dili gayod mobuhat ug sayop 
ang Dios nga Labing Gamhanan. 
 —Job 34:10b

“Mao kini ang giingon sa ba
laan ug gamhanang Dios nga 
buhi hangtod sa kahangtoran: 
Nagpuyo ako sa habog ug ba
laang dapit.” —Isaias 57:15a

“Balaan, balaan, balaan ang Gi
noo nga Labing Gamhanan; na

lukop ang tibuok yuta sa iyang 
himaya.” —Isaias 6:3b

Matarong ang Ginoo sa tanan 
niyang buhaton, ug naggikan sa 
iyang kaluoy ang tanan niyang 
gibuhat. —Salmo 145:17

“Walay maayo gawas sa Dios.” 
 —Marcos 10:18b

Dayga ang Ginoo nga atong 
Dios.… Balaan ang Ginoo nga 
atong Dios!   —Salmo 99:9

“Kinsa bay dili mahadlok kani
mo, Ginoo? Kinsa bay mag du
mi li pagdayeg sa imong pag ka
gam hanan? Ikaw lamang ang 
ba laan.” —Gipadayag 15:4a
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Nagtuo ka nga usa ray Dios. 
Maayo kana. Apan ang mga de
monyo nagtuo usab niana—ug 
nagkurog sa kahadlok. Buang
buang! Kinahanglan ka pa bang 
saysayan nga ang pagtuo nga 
dili ubanag mga buhat walay 
ka puslanan. Ayaw limbongi ang 
inyong kaugalingon pinaagi sa 
pagpamati lamang sa pulong sa 
Dios; hinuon, tumana kini. 
 —Santiago 2:19, 20; 1:22

Ang kalainan sa mga anak sa 
Dios ug sa mga anak sa Yawa 
mao kini: ang wala magbuhat 
sa matarong o wala mahigugma 

sa iyang isigkatawo, dili anak sa 
Dios. —1 Juan 3:10

Gikasilagan sa Ginoo ang mga 
bi nuhatan sa tawong daotan, apan  
gihigugma niya ang nagbu hat sa 
matarong. —Panultihon 15:9

Paningkamoti ninyo ang pag
pakigdait sa tanang tawo ug sa 
pagkinabuhi nga balaan kay ga
was niini walay makakita sa Gi
noo. —Hebreo 12:14

Pagkinabuhi hinuon kamo nga 
balaan kay balaan man ang Dios 
nga nagtawag kaninyo.  
 —1 Pedro 1:15

ANG KATAWHAN SA DIOS KINAHANGLAN 
 MAGPUYO SA KINABUHING BALAAN
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Unsa ang maayo. Ang gipaabot 
sa Ginoo kanimo mao ang pag
buhat sa kaangayan, sa pagpaki
ta sa makanunayong gugma, ug 
sa pagkinabuhi diha sa mapaub
sanong pakiguban sa atong 
Dios. —Miqueas 6:8b

“Pagbalaan kamo kay ako, ang 
Ginoo nga inyong Dios, balaan 
man.”  —Levitico 19:2b

“Salig kamo sa Dios.” 
 —Marcos 11:22b

“ ‘Higugmaa ang Ginoo nga 
imong Dios sa tibuok mong ka
singkasing ug sa tibuok mong 
kalag ug sa tibuok mong kusog 

ug sa tibuok mong hunahuna’ 
ug ‘Higugmaa ang imong isigka
tawo ingon sa paghigugma mo 
sa imong kaugalingon.’” 
 —Lucas 10:27b

“Nahibalo ka sa mga sugo: 
‘Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, 
ayaw pangawat, ayaw pagbu
tangbutang, ayaw panglimbong, 
tahora ang imong amahan ug 
ina han.’ ” —Marcos 10:19 

“Ayaw gayod kalimti ang basa
hon sa Balaod. Kinahanglan nga 
tunan mo kini adlaw ug gabii ug 
pagkinabuhi sumala sa tanang 
nahasulat niini ug magmauswa
gon ka.” —Josue 1:8
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Ang Ginoo nagingon, “Gihi
gugma ko ang hustisya apan gi
kasilagan ko ang pagpanglupig 
ug ang krimen.” —Isaias 61:8a

Busa pagmatngon kamo nga 
dili ninyo lapason ang gisaad 
ninyo sa inyong asawa sa dihang 
gikasal kamo. “Dili ko gusto nga 
bulagan ninyo ang inyong asa
wa,” nagingon ang Ginoo. 
 —Malaquias 2:15b, 16a

“Apan ang mga talawan, ang 
mga wala magtuo, ang mga ma
laway, ang mga mamumuno, 
ang mga makighilawason, ang 
mga salamangkero, ang mga 

nagsimbag mga diosdios ug ang 
tanang bakakon itambog gayod 
sa linaw nga kalayo ug asupre 
nga mao ang ikaduhang kama
tayon.” —Gipadayag 21:8

Adunay pito ka butang nga gi
kasilagan sa Ginoo ug dili siya 
makatugot: ang garbosong ti
nanawan, ang bakakong dila, 
ang kamot nga mopatay ug ino
senteng mga tawo, ang hunahu
na nga maglarawg daotan, ang 
magdali pagbuhat ug daotan, 
ang bakakong saksi ug ang tawo 
nga maghaling ug kasamok tali 
sa mga managhigala. 
 —Panultihon 6:1619
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“Apan ako nasayod nga wala 
diha kaninyo ang gugma sa 
Dios.” —Juan 5:42 

Kay ang naglapas bisan sa usa 
lamang ka sugo sa Balaod naka
lapas sa tanan. —Santiago 2:10

Busa ang tawo nga nasayod 
unsay maayo nga buhaton apan 
wala magbuhat niini, nakasala. 
 —Santiago 4:17

Kay ang Kasulatan nagingon,  
“Wala gayoy tawo nga mata
rong.” —Roma 3:10

Nakasala ang tanan ug na hi
layo sa himaya sa Dios. 
 —Roma 3:23

Ang wala magbuhat sa mata
rong o wala mahigugma sa iyang 
isigkatawo, dili anak sa Dios.  
 —1 Juan 3:10b

“Kitang tanan sama sa mga 
karnero nga nasalaag ug wala 
mosubay sa hustong dalan.” 
 —Isaias 53:6a

“Kinsay makasukol sa Ginoo, 
ang Dios nga balaan?” 
 —1 Samuel 6:20b

ANG KATAWHAN WALA MAKATUMAN SA 
 PANGINAHANGLAN SA DIOS
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“Bisag nagingon ako nga dili 
gayod mamatay ang matarong 
apan kon magsalig siya sa iyang 
katarong ug magpakasala, mahi
mong walay pulos ang matarong 
niyang binuhatan ug mamatay 
siya diha sa iyang sala.” 
 —Ezequiel 33:13

Kay saksi ako nga mainiton 
kaayo sila sa pagalagad sa Dios. 
Apan ang ilang pagala gad wala 
magsukad sa matuod nga ka
hibalo kay wala man sila masa
yod sa paagi sa Dios sa paghi
mong matarong sa tawo. Gigamit 
hinuon nila ang ilang kaugali

ngong paagi ug wala sila mosu
nod sa paagi sa Dios sa pag  
hi mong matarong sa tawo. 
 —Roma 10:2, 3

Sama kami sa tawong hugaw, 
ug ang among matarong nga 
buhat sama lamang sa hugawng 
pahiran. —Isaias 64:6a

Ang tawo nga nagkinabuhi su
mala sa tawhanong kinaiya dili 
ga yod makapahimuot sa Dios. 
 —Roma 8:8

Kay walay mahimong matarong 
atubangan sa Dios pinaagi sa pag
tuman sa Balaod.   —Roma 3:20a

ANG ATONG MGA BUHAT DILI  
MAKAPAHIMOOT SA DIOS
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Miabot sa kalibotan ang sala 
pinaagi sa usa ka tawo ug ang 
sala nagdalag kamatayon. Busa 
mikaylap ang kamatayon ngadto 
sa tanang katawhan kay nakasa
la man ang tanang tawo. 
 —Roma 5:12

Ang inyo hinuong kalapasan  
maoy nagulang kaninyo ug sa  
inyong Dios. Ang inyong sala 
maoy hinungdan sa iyang pag
pahilayo kaninyo aron dili siya 
ma kadungog kaninyo.  
 —Isaias 59:2

“Mao kini ang giingon sa Ginoo, 

‘Tungod kay gilapas man ninyo  
ang mga sugo sa Ginoo, dili ka
mo mouswag. Gisalikway ka mo 
niya kay gisalikway man nin yo  
ang Ginoo.’ ” —2 Cronicas 24:20b

Apan ang tawo nga makasala 
mamatay. —Ezequiel 18:20a

“Ang pagkamasupilon sama ra 
sa sala sa pagkonsultag espiritu. 
Ug ang pagkagahig ulo sama sa 
sala sa pagsimbag diosdios. Kay 
gisalikway mo man ang ka bubut
on sa Ginoo.” 

—1 Samuel 15:22b, 23a

ANG SALA MAOY NAKAPAHIMULAG KANATO 
GIKAN SA DIOS
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ANG KALIGUTGOT SA DIOS ANAA SA SALA
Ang Dios matarong nga maghu 

hukom ug kanunayng nagsilot sa  
mga daotan. —Salmo 7:11

Dili dali masuko ang Ginoo, 
apan gamhanan siya kaayo ug 
kas tigohon gayod niya ang mga 
ma lapason.   —Nahum 1:3a 

Napuno sila sa tanang matang 
sa kangilad, sa pagkadaotan, 
sa kahakog, sa bisyo, sa kasi
na, sa pag patay, sa panagaway, 
sa pan limbong ug sa kalaway. 
Man li bak sila ug magdinaotay 
sa usagusa; nagdumot sila sa 
Dios, mga hambugiro, mapahi
tason ug andakan; tigmugna si

lag daotan ug mosukol sa i lang 
mga ginikanan; mga buang bu
ang sila, dili motuman sa ilang 
mga saad, ug wala silay kaluoy 
o pagbati sa uban. Nasayod sila 
nga ang balaod sa Dios nagi
ngon nga ang mga tawo nga nag
kinabuhi niining paagiha  a ngay 
sa kamatayon. Apan nagpa da
yon sila pagbuhat niining mga 
butanga ug gidasig pa gayod nila 
ang uban sa pagbuhat usab nii
ni. —Roma 1:2932

Kay moabot ang kapungot sa 
Dios ngadto sa mga tawo nga 
magbuhat niining mga butanga. 
 —Colosas 3:6
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Ang tanan kinahanglan mama
tay sa makausa ug tapos niana 
hukman siya sa Dios. 
 —Hebreo 9:27

Makalilisang gayod ang pagka
hulog ngadto sa kamot sa buhi 
nga Dios! —Hebreo 10:31

Ug nakita ko ang mga patay, 
inila ug dili inila, nga nagbarog 
atubangan sa trono. Gibukhad 
ang mga libro ug may lain pa 
gayong librong gibukhad nga 
mao ang libro sa kinabuhi. Gi
hukman ang mga patay sumala 
sa ilang binuhatan nga nahisulat 

sa mga libro. Ang tanang tawo 
nga walay ngalan diha sa libro 
sa kinabuhi itambog ngadto sa 
linaw nga kalayo. 
 —Gipadayag 20:12, 15

“Sultihan ko kamo nga sa Ad
law sa Paghukom, ang matag 
usa ka tawo mohatag unya ug 
husay sa matag walay pulos nga 
pulong nga iyang gisulti.” 
 —Mateo 12:36

Hukman sa Dios ang tanan 
tang buhat, bisan ang atong 
gibuhat sa tago, maayo man kini 
o daotan. —Ecclesiastes 12:14
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Makita sa Ginoo ang tanang 
panghitabo; nagtanaw siya ka
nato, daotan man kita o maayo. 
 —Panultihon 15:3

“Ang akong paghukom dili 
sama sa paghukom sa tawo kay 
ang tanawon sa tawo mao ang 
panagway apan ang tanawon sa 
Ginoo mao ang kasingkasing.”  
 —1 Samuel 16:7b

O Ginoo, gisusi mo ako ug na
kaila ka gayod kanako. Nasayod 
ka sa tanan kong gibuhat; nasa
yod ka sa akong gihunahuna 
bisag halayo ka. Gisusi mo ako, 
nagtrabaho man o nagpahulay; 
nahibalo ka sa tanan kong buha
ton. Bisan sa dili pa ako mosulti, 

O Ginoo, nasayod ka nang daan 
sa akong isulti. —Salmo 139:14

Nakita ko ang tanan nilang gi
buhat. Walay natago bisan usa. 
Nakita ko ang ilang mga sala. 
 —Jeremias 16:17

Walay butang nga matago gikan 
sa Dios. Ang tanan dayag ug maki
ta sa iyang mga mata ug kitang 
tanan maghatag kaniyag husay sa 
atong binuhatan. —Hebreo 4:13

Moanhi ang mga anghel aron 
ilain nila ang mga daotang tawo 
gikan sa mga maayo. Unya itam
bog nila ang mga daotan ngadto 
sa hudno nga nagdilaab.

—Mateo 13:49b, 50a
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“Dili ako malipay nga mamatay 
ang usa ka makasasala. Palabi
hon ko pa hinuon nga maghi
nulsol siya sa iyang sala aron 
mabuhi siya,” nagingon ang Gi
noong Dios. —Ezequiel 18:23

“Dili! Sultihan ko kamo nga kon 
dili kamo maghinulsol ug mobiya 
sa inyong mga sala, mangama
tay usab kamong tanan sama 
kanila!” —Lucas 13:3

Dili ka gayod molampos sa 
kinabuhi kon tagoan mo ang 
imong mga sala. Isugid kini ug 

paghinulsol ug kaluyan ka sa 
Dios. —Panultihon 28:13

Nagingon ang Ginoo, “Apan 
bisan karon, paghinulsol kamo 
sa kinasingkasing ug balik kana
ko nga magpuasa, maghilak ug 
magbangotan.” —Joel 2:12

Andama ang inyong igsusulti ug 
balik sa Ginoo. Ingna siya, “Pa  
sayloa kami sa tanan namong ka
la pasan, ug dawata ang among 
pangaliyupo.” —Oseas 14:2a

“Paghinulsol kamo ug biyai ang 
inyong mga sala aron dili kamo  
mangamatay.” —Ezequiel 18:30b

ANG PAGTALIKOD GIKAN SA SALA 
GIKINAHANGLAN PAGAYO
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Pabiyaa ang mga daotan sa 
i lang mga sala, ug ipasalikway sa 
mga makasasala ang ilang mga 
daotang hunahuna. Pabalika sila 
sa Ginoo aron kaluyan sila, pa
balika sa atong Dios, kay andam 
siya sa pagpasaylo.  —Isaias 55:7

Duol ang Ginoo sa samdan ug 
kasingkasing, ug luwason niya 
ang nakabsan na sa tanang pag
laom. —Salmo 34:18

Unya gisugid ko kanimo, O 
Ginoo, ang akong mga sala ug 
wala ko ililong ang mga buhat 
kong daotan. Gisugid ko kini 
kanimo ug gipasaylo nimo ang 

tanan kong kalapasan. 
 —Salmo 32:5

Apan kon isugid nato sa Dios 
ang atong mga sala, siya nga 
matarong ug matinumanon sa 
iyang saad mopasaylo gayod 
sa tanan natong mga sala ug 
maghinlo sa tanan natong mga 
kalapasan. —1 Juan 1:9

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

Ang paghinulsol nagakahulogan ug 
pag talikod gikan sa sala ingon sa pag
su gid niini ngadto sa Dios.
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(Ang sala maoy nakapahimulag, panid 14.)
Kay ang dugo man, ingon nga 

tinubdan sa kinabuhi.  
 .    —Levitico 17:11b

Sumala sa Balaod hapit ang 
tanang butang kahinloan pinaagi 
sa dugo ug mapasaylo lamang 
ang sala kon kini kapaagasan ug 
dugo. —Hebreo 9:22

Makapili kamog karnero o kan
ding apan kinahanglan nga wala 
kini tatsa, laki kini ug usa ka tuig 
ang kagulangon. Ang dugo maoy 
ilhanan sa mga balay nga inyong 
gipuyan. Inigkakita ko sa dugo 

sayloan ko kamo ug walay ka
daot nga moabot kanin yo. 

—Exodo 12:5, 13a

Nangutana si Isaac, “Ania ang 
kalayo ug sugnod, apan hain 
man ang ihalad nga nating kar ne
ro?” Si Abraham mitubag, “Anak, 
ang Dios maoy mohatag kanato 
ug halad.” Mitanaw si Abraham 
ug nakita niya ang usa ka laking 
karnero kansang sungay na
sangit didto sa usa ka sampinit. 
Gikuha niya kini ug gihalad pi
naagi sa pagsunog ilis sa iyang 
anak.        —Genesis 22:7b, 8a, 13

ANG HALAD GIKINAHANGLAN ARON 
MAPASIGULI KITA SA DIOS
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Sa pagkasunod adlaw, nakita ni 
Juan si Jesus nga nagpadulong 
kaniya ug siya miingon, “Anaa 
ang nating Karnero sa Dios nga 
nagwagtang sa sala sa kali bo
tan!” —Juan 1:29

Apan siyay gidakdakan sa Gi
noo sa tanan tang kasalanan. 
“Bi sag gidaugdaog siya ug gi
pa antos pagayo, nagpakahi lom  
lamang siya; sama sa na ting kar
nero nga gidala ngadto sa iha wan 
ug sama sa karnero atu bangan 
sa moalot kaniya, wala gayod si
yay timik. —Isaias 53:6b, 7

Nasayod kamo nga ang gi ba yad 
aron pagluwas kaninyo gi kan sa 
daotang pagkinabuhi nga inyong 

nasunod sa inyong mga ka tigu
langan, dili butang nga ka wadan 
ug bili sama sa salapi o bulawan. 
Giluwas kamo sa bilil hong dugo 
ni Cristo kinsa, sama sa nating 
karnero, walay buling o mansa. 
 —1 Pedro 1:18, 19

Kon tinuod man kini, unsa pa 
ka dako ang nahimo sa dugo ni 
Cristo! Pinaagi sa walay kata po
sang Espiritu gihalad niya ang 
iyang kaugalingon ingon nga 
hing pit nga halad ngadto sa Dios. 
Ang iyang dugo maoy mag hinlo 
sa atong mga konsensya sa wa
lay kapuslanang mga buhat aron 
magalagad kita sa buhing Dios. 
 — Hebreo 9:14
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ANG KATUBSANAN IKAHATAG LAMANG SA DIOS
Apan pinaagi sa grasya nga 

gigasa sa Dios ngadto kanila, 
mahimo silang matarong pinaagi 
kang Cristo Jesus nga nagluwas 
kanila. Gihatag siya sa Dios aron 
pinaagi sa iyang dugo mapasay lo 
ang mga sala sa motuo kani ya. 
 —Roma 3:24, 25a

Apan gipakita sa Dios kanato ang 
gidakon sa iyang paghigugma  
kanato kay sa makasasala pa kita 
nagpakamatay si Cristo alang  
kanato. —Roma 5:8

Kay pinaagi sa pagtuo naluwas  
kamo tungod sa grasya sa Dios. 
Dili kini inyong buhat kondili  

gasa sa Dios. Busa walay maka
pasigarbo niini sanglit dili man 
kini bunga sa inyong mga paning  
kamot. —Efeso 2:8, 9

“Naghisgot mahitungod kaniya  
ang tanang mga propeta nga nag 
ingon nga ang tanan nga nag tuo 
kaniya pasayloon sa ilang mga 
sala pinaagi sa iyang ngalan.” 
 —Mga Buhat 10:43

“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
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…Gipadala sa Dios ang anghel 
nga si Gabriel ngadto sa usa ka 
lungsod sa Galilea nga gingan
lag Nazaret. May mensahe siya 
alang sa usa ka batanong dala
ga nga ulay nga ginganlag Maria. 
Kaslonon siya ngadto sa usa ka 
lalaki nga ginganlag Jose nga 
kaliwat ni Hari David.… Miingon 
ang anghel kaniya, “Ayaw ka
hadlok, Maria, kay gikahimutan 
ka sa Dios! Ikaw magsabak ug 
manganak ug usa ka batang la
laki ug nganlan mo siyag Jesus. 
Mahimo siyang inila ug tawgon 
siya nga Anak sa Dios nga La
bing Halangdon. …ug dili gayod 

matapos ang iyang gingharian!” 
Si Maria miingon sa anghel, “Un
saon man pagkahimo niini nga 
wala man koy bana?” Ang ang
hel mitubag, “Mokunsad kanimo 
ang Espiritu Santo ug magpabi
lin ang gahom sa Dios diha kani
mo. Tungod niini, ang balaan nga 
bata tawgon nga Anak sa Dios. 
…Kay alang sa Dios walay dili 
mahimo.” —Lucas 1:2637

Ang mao lamang mga tawo nga dili 
 bunga sa kaminyoon mao sila si Adan 
ug si Cristo. Si Adan nagdala sa sala 
nganhi sa kalibutan, apan si Jesus mao 
ang nagdala ug kadaugan ibabaw sa 
sala.
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Cristo Jesus...: Bisan siya Dios,  
wala siya ma mugos nga magpa
biling tupong sa Dios. 
 —Filipos 2:5b, 6

“Ako ug ang Amahan usa ra. 
Nganong moingon man kamo 
nga ako nga gipili sa Amahan 
ug gipadala nganhi sa kalibotan 
nagpasipala sa Dios sa akong 
pagingon nga ako mao ang 
Anak sa Dios?” 

—Juan 10:30, 36
Si JesuCristo, ang Walay Katapu

sang Pulong, sa kanunay buhi. Pi naagi 
sa milagro, ang Dios naglalang Kaniya 
pinaagi sa pagpanamkon ni Maria. Sa 
lawasnon nalia Siya ingon nga Anak 

sa Tawo, ug sa spirituhanon naila Siya 
ingon nga Anak sa Dios. Ang mga Kasu
latan nagamit sa pu long “Anak” aron sa 
pagpasabot sa panaghiusa nga nada
yag tali sa Dios ug sa iynag Pulong—si 
JesuCristo.

Tungod niini, sa dayon nang 
anhi ni Cristo sa kalibotan, mii
ngon siya sa Dios,…apan gi an
daman mo ako ug usa ka lawas. 
 —Hebreo 10:5

Ug sa iyang espirituhanong 
pag kabalaan gipadayag siya nga 
Anak sa Dios uban sa dakong 
gahom pinaagi sa iyang pagka
banhaw. —Roma 1:4
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Walay makalimod unsa kadako 
ang tinago sa atong relihiyon: 
Nagpakita siya ingon nga tawo. 
 —1 Timoteo 3:16a

Kay ang tibuok nga pagkaDios 
anaa kang Cristo sa iyang pagka
tawhanon. —Colosas 2:9

Si Jesus mitubag, “…wala pa 
gani matawo si Abraham, ‘Ako 
mao na.’ ” —Juan 8:58

Natawo alang kanato ang usa ka 
bata; gihatag kanato ang usa ka 
anak nga lalaki, ug siya ang mag
mando sa tanan ug nganlan si
yag “Maalamong Magtatambag,” 
 “Dios nga Gamhanan,” “Amahan  
Hangtod sa Kahangtoran,” “Prin
si pe sa Pakigdait.” —Isaias 9:6

Ang Pulong dinhi na sa kali
botan. Pinaagi kaniya gibuhat 
sa Dios ang kalibotan apan ang 
kalibotan wala moila kaniya. 
 —Juan 1:10

Kay may usa lamang ka Dios 
ug usa lamang ang naghiusa sa 
Dios ug sa mga tawo. Siya mao 
ang tawo nga si Cristo Jesus. 
Gitugyan niya ang iyang kaugali
ngon aron sa paglukat sa tanang 
tawo. —1 Timoteo 2:5, 6a

Nga maoy naglukat kanato ug 
nagpasaylo sa atong mga sala. 
Si Cristo mao ang makita nga 
dagway sa dili makita nga Dios.  
 —Colosas 1:14, 15a
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ANG BIBLIA (KASULATAN) MAO ANG PULONG SA DIOS
Kay walay propesiya nga na himo 

gumikan sa pagbuot sa tawo. Ang 
Espiritu Santo maoy nagmando 
sa ilang pagsulti sa mensahe nga 
gikan sa Dios. —2 Pedro 1:21

Nagingon siya kaniadto pinaa gi 
sa iyang mga balaang propeta. 
 —Lucas 1:70

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 
pagkinabuhi nga mata rong.  
 —2 Timoteo 3:16

“Nakigsulti ang espiritu sa Gi
noo pinaagi kanako, ania sa akong 

baba ang mga pulong niya.”  
 —2 Samuel 23:2

Kay ang tanang nahisulat sa 
Ka sulatan gisulat aron pagtudlo 
ka nato aron makabaton kitag pag  
laom pinaagi sa pailob ug sa ka
dasig nga gihatag kanato sa Ka
sulatan. —Roma 15:4

“Pagkasayop ninyo! Ug kini na
hitabo kay wala man kamo masa
yod sa Kasulatan ug sa gahom sa 
Dios.” —Mateo 22:29b

Kay gipahimutang mo labaw sa 
tanang butang ang imong ngalan 
ug ang imong pulong. 
 —Salmo 138:2b
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Nalukop sa dugo ang iyang 
bisti ug ginganlan siyag “Ang 
Pulong sa Dios.”  
 —Gipadayag 19:13

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

Si Jesus napadayag sa Dios
Wala pa gayoy tawo nga naka

kita sa Dios. Ang bugtong Anak 
nga Dios nga pinangga kaayo sa 
Amahan maoy nagpaila kaniya. 
 —Juan 1:18

Ang Dios Nakigsulti Pinaagi  
Ni Jesus

Sa karaang panahon ang Dios, 
sa makadaghan ug sa nagka
lainlaing paagi, misulti sa atong 
mga katigulangan pinaagi sa 
mga propeta. Apan niining kata
posang mga adlaw misulti siya 
kanato pinaagi sa iyang Anak. 
Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios 
ang tibuok nga kalibotan ug gipi
li siya aron managiya sa tanang 
butang. —Hebreo 1:1, 2

Nagsulti ako sa gipadayag ka
nako sa akong Amahan. 
 —Juan 8:38a
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ANG NASULAT UG ANG BUHIG PULONG GITANDI
Ang Biblia Maoy Kalan-on Alang 

Sa Kalag
“Ang tawo mabuhi dili sa pan 

lamang, kondili sa matag pulong 
usab nga isulti sa Dios.” 
 —Mateo 4:4b

Ang Biblia Maoy Kahayag Sa  
Atong Dalan

Ang imong pulong maoy suga 
nga magtultol kanako ug maoy 
kahayag sa akong agianan.

Ang kahulogan sa imong mga 
pagtulonan naghatag ug kaha
yag, ug naghatag ug salabotan 
sa mga walay kahibalo. 
 —Salmo 119:105, 130

Si Jesus mao Ang Tinapay Nga 
Gikan Sa Langit

Ako mao ang pan nga gikan sa 
langit nga naghatag sa kina buhi. 
Ang mokaon niini nga pan dili 
gayod mamatay.  —Juan 6:51a

Si Jesus mao Ang Kahayag 
Alang Sa Kalibutan

Unya si Jesus miingon na usab  
sa mga Pariseo, “Ako mao ang  
kahayag sa kalibotan. Ang mosu  
nod kanako dili na gayod mag
lakaw diha sa kangitngit kondili 
makabaton hinuon sa kahayag 
sa kinabuhi.” —Juan 8:12
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Ang Biblia Nagadala Ug 
Mabungahon Nga Kinabuhi

Maoy iyang kalipay ang pagtu
man sa Balaod sa Ginoo, ug nag  
tuon siya niini adlaw ug gabii. 
Sama siya sa kahoy nga nagtubo  
daplin sa usa ka sapa, ug mamu
nga sa tingbunga ug ang dahon 
niini dili malaya.  —Salmo 1:2, 3a

Si Jesus Nagadala Ug  
Mabungahon Nga Kinabuhi
“Pabilin kamo kanako ug ako 

magpabilin kaninyo. Ako ang pu  
noan sa paras ug kamo ang mga 
sanga. Ang magpabilin kanako 
ug ako diha kaniya, mamungag 
daghan. Kay kon wala ako, wala 
kamoy mahimo.” —Juan 15:4a, 5

ANG KASULATAN NAGAHISGOT MAHITUNGOD 
KANG JESUCRISTO
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Nagtuon kamo sa Kasulatan 
kay nagtuo man kamo nga diha 
niana makaangkon kamo sa 
kinabuhing dayon. Ang Kasula
tan mismo nagsaksi mahitungod 
kanako! —Juan 5:39

Ug gipasabot ni Jesus kanila 
ang gisulti mahitungod kaniya 
sa tibuok Kasulatan, sugod sa 
mga basahon nga gisulat ni Moi
ses hangtod sa mga sinulat sa 
tanang propeta. —Lucas 24:27



Molungtad hangtod sa kahang
toran ang imong pulong, O Gi
noo; dili kini mausab diha sa ka
la ngi tan. Ang imong mga pu long 
ma tuod gayod, ug ang ta nan 
mong mga sugo molungtad sa ka
hang toran.    —Salmo 119:89, 160

“Malaya ang sagbot ug malarag 
usab ang bulak apan molungtad 
hangtod sa hangtod ang pulong 
sa atong Dios.” —Isaias 40:8

Ang kasulatan dili man gayod 
ma sayop. —Juan 10:35b

“Samtang anaa pa ang langit 
ug ang yuta, bisan ang labing 

gamay nga kudlit o ang labing 
diyutay nga bahin sa Balaod, dili 
gayod mahanaw hangtod matu
man ang tanan.” —Mateo 5:18b

Ang Tawo Dili Makapangahas  
Sa Pag-usab Sa Biblia

“Ayaw puni ang gisulti sa Dios 
kay silotan ka niya ug ipaila ga
yod niya ang imong pagkabaka
kon.”  —Panultihon 30:6

Ug ang magkuha sa mga pa
nagna nga ania dinhi, kuhaon 
usab sa Dios ang iyang bahin sa 
kahoy nga naghatag sa kinabuhi. 
 —Gipadayag 22:19a

ANG WALAY KATAPUSANG PULONG SA 
DIOS DILI GAYOD MAUSAB

30



“Ang Amahan nahigugma ka
na ko kay ako andam man pag
tug yan sa akong kinabuhi aron 
ma dawat ko kini pagbalik. Wa
lay makahimo pagpatay kanako. 
Ang akong kinabuhi ihatag ko sa 
kau galingon kong pagbuot. Ma
hi mo ko ang paghalad sa akong 
kinabuhi ug mahimo ko usab ang 
pagbawi niini.” —Juan 10:17, 18a

“Wala ka ba masayod nga ma
kahimo ako pagpakitabang sa 
akong Amahan ug ipadala dayon 
niya kanako ang kapin sa napu
logduha ka panon sa mga ang
hel? Apan kon buhaton ko kini, 
unsaon man pagkatuman sa Ka

sulatan nga nagingon nga kina
hanglan mahitabo kini?” 
 —Mateo 26:53, 54

Dugay na kaayong gipahibalo 
sa Dios pinaagi sa tanan niyang 
mga propeta nga kinahanglan 
magantos ang Mesiyas ug gitu
man kini sa Dios niining paagi
ha. —Mga Buhat 3:18

Ang Ginoo nagingon, “Maoy 
akong kabubuton ang pagpaan
tos ug pagsakit kaniya; sa di
hang gihimo niya ang iyang kau
galingon ingon nga halad alang 
sa sala, makita niya ang iyang 
mga kaliwat.” —Isaias 53:10a

ANG PLANO SA DIOS NATUMAN PINAAGI 
SA KAMATAYON NI JESUS
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May duha usab ka tulisan nga 
ilang gilansang sa mga krus 
uban ni Jesus, ang usa sa iyang 
tuo ug ang usa sa iyang wala. 
Nii ning paagiha natuman ang 
Ka sulatan nga nagingon, “Na hi
tipon siya sa mga kriminal.” 
 —Marcos 15:27, 28

Apan sa pagduol na nila kang 
Jesus, nakita nila nga patay na 
siya busa wala nila balia ang 
iyang mga bitiis. Apan ginamit 
ang iyang bangkaw, giduslak sa 
usa sa mga sundalo ang kilid ni 
Jesus ug dihadiha mibuhagay 
ang dugo ug tubig.…Gihimo kini 

aron matuman ang bahin sa ka
sulatan nga nagingon, “Walay 
bukog niya nga balion.” Ug…
“Ang mga tawo motanaw kaniya 
nga ilang giduslak.”

—Juan 19:3337
Unya si Jesus misinggit pag 

usab ug namatay. …Nauyog ang 
yuta ug nangapikas ang mga 
bato. Sa diha nga ang opisyal ug 
ang iyang mga sundalo nga nag
bantay kang Jesus nakamatikod 
sa linog ug sa tanan nga nahita
bo, nangahadlok sila pagayo ug 
miingon, “Siya gayod ang Anak 
sa Dios!” —Mateo 27:5051, 54

ANG KAMATAYON NI JESUS GIPAHIBALO 
SA MGA NANAGPAKAKITA
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Apan gibanhaw siya sa Dios 
ug giluwas gikan sa gahom sa 
kamatayon kay dili man siya ka
pugngan sa kamatayon. Giban
haw sa Dios kining maong Je
sus, ug kaming tanan mga saksi 
niini. —Mga Buhat 2:24, 32

Tungod kay ang mga anak mga 
tawo man nga adunay unod ug 
dugo, si Jesus usab nahimong 
sama kanila ug miambit sa ilang 
tawhanon nga kinaiya. Gihimo 
niya kini aron nga pinaagi sa 
iyang kamatayon, malaglag niya 
ang Yawa nga may gahom batok 
sa kamatayon. Sa maong paagi 
giluwas niya ang tanan nga nau

lipon sa tibuok nilang kinabuhi 
tungod sa ilang kahadlok sa ka
matayon.    —Hebreo 2:14, 15

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

…Karon gipakita na kanato 
pi na agi sa pagabot sa atong 
Man luluwas nga si Cristo Jesus. 
Gi bun tog niya ang gahom sa ka
ma tayon ug pinaagi sa Maa yong 
Balita gipadayag niya ang kina
buhing walay kataposan.

—2 Timoteo 1:10
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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. 
 —Gidapayag 3:20

“Dawata ninyo ang Espiritu 
Santo.” …Pangayo ug kamo ha
tagan aron mahingpit ang inyong 
kalipay. —Juan 20:22b; 16:24b

“Ang nagmahal sa iyang ama
han o inahan labaw kay kanako 
dili takos nga mahimong tinunan  
nako.” Unya miingon si Jesus sa  
iyang mga tinunan, “Kon ang usa  

ka tawo buot mahimong akong 
tinunan kinahanglang dili siya 
magtuman sa iyang kaugali ngon,  
pasanon niya ang iyang krus ug 
mosunod siya kanako. Kay ang 
gustong magluwas sa iyang kau
galingong kinabuhi mawadan 
hinuon niini. Apan ang mawad
an sa iyang kinabuhi tungod ka
nako makabaton niini.” 
 —Mateo 10:37a; 16:24, 25

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

UNSA MAN ANG ATONG PAGABUHATON 
UBAN KANG JESUS?
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Ang pagpamatuod mao kini: 
ang Dios naghatag kanato sa 
kinabuhing walay kataposan ug 
anaa kini sa iyang Anak. Ang mi
dawat sa Anak may kinabuhing 
walay kataposan. Apan ang wala 
modawat sa Anak sa Dios wala 
makabaton sa maong kinabuhi. 
 —1 Juan 5:11, 12

Kay ang balaod sa Espiritu nga 
naghatag ug kinabuhi diha sa 
pagkahiusa kang Cristo Jesus 
nagluwas kanako gikan sa bala
od sa sala ug sa kamatayon. 
 —Roma 8:2

Gilansang ako uban kang Cris

to didto sa krus busa dili na ako  
ang nabuhi kondili si Cristo na  
nga ania kanako. Ug kining kina  
buhi ko karon akong gikinabuhi 
diha sa akong pagtuo sa Anak sa 
Dios. —Galacia 2:20a

Kay bisan kinsa nga nahiusa 
kang Cristo, bago na siyang 
binuhat. Ang daan miagi na ug 
ang bago miabot na. 
 —2 Corinto 5:17

Kay kamo natawo pagusab 
dili sa tawhanong paagi kondili 
pinaagi sa buhi ug walay kata
posan nga pulong sa Dios. 
 —1 Pedro 1:23

PINAAGI KANG JESUS NAKABATON KITA UG 
BAGONG KINABUHI
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Ang Dios nga nagpuyo sa 
iyang balaang Templo nagamo
ma sa mga wala nay amahan ug 
nanalipod sa mga biyuda. 
 —Salmo 68:5

Apan Amahan ka gihapon na
mo, O Ginoo; kami ang lapok, 
ikaw ang magkukulon; kaming 
tanan imong mga binuhat. Apan 
ikaw, O Ginoo, maoy among 
Ama han; ikaw kanunay maoy 
nag luwas kanamo. 
 —Isaias 64:8; 63:16b

“Kon kamo nga mga daotan ma
hi balong mohatag ug maa yong 

butang ngadto sa inyong mga 
anak, unsa pa kaha ang in yong 
Amahan nga atua sa la ngit?… 
Busa, ingna hinuon niini pag
am po: ‘Amahan namo nga anaa 
sa langit, balaanon ang i mong 
ngalan.’ ”  —Mateo 7:11; 6:9

“Ug dawaton ko kamo. Ako 
ma hi mong inyong amahan, ug 
kamo mahimong akong mga 
anak, nagingon ang Ginoo nga 
La bing Gamhanan.”  
 —2 Corinto 6:17b, 18

Ang tanang gimandoan sa 
Es piritu sa Dios, mga anak sa 
Dios. —Roma 8:14
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Si Jesus mitubag, “Ako ang 
da lan, ang kamatuoran ug ang 
ki na buhi. Walay makaadto sa 
Ama han kon dili moagi kanako. 
Ka ron nga nakaila na kamo ka na
ko, makaila usab kamo sa akong 
Ama han. Ug sukad karon nakai
la na kamo kaniya ug nakakita 
ka ni ya. Ang nahigugma kanako 
mag tu man sa akong gisugo. Hi
gug maon siya sa akong Ama han 
ug ang akong Amahan ug ako 
moan ha ug magpuyo diha kani
ya.” —Juan 14:6, 7, 23b

…Gipadala sa Dios ang iyang 

Anak, ...aron mahimo kitang mga 
anak sa Dios. Pinaagi sa pag tuo 
ka mong tanan nahimong mga 
anak sa Dios sa pagpakighi usa 
ninyo kang Cristo Jesus. 
 —Galacia 4:4, 5; 3:26

Apan kadtong midawat ug mi
salig kaniya gihatagan niya sa 
katungod nga mahimong mga 
anak sa Dios. —Juan 1:12

Apan kon may makasala, may 
manlalaban kita nga si Jesu 
Cristo, ang matarong. Siya maoy 
mangatubang sa Amahan.  
 —1 Juan 2:1b

PINAAGI NI JESUS NAHIBALO KITA NGA ANG 
DIOS MAO ANG ATONG AMAHAN
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Pagkaluyanay hinuon kamo ug  
pagbaton sa malumong kasing
ka sing alang sa usagusa ug pag
pinasayloay kamo ingon nga gi
pasaylo kamo sa Dios diha kang 
Cristo. —Efeso 4:32

“Kon maghigugmaay kamo, ma
hibalo ang tanan nga kamo akong  
mga tinunan.” —Juan 13:35

Apan ang Espiritu naghatag sa 
gugma, kalipay, kalinaw. 
 —Galacia 5:22a

Kay gihimo na man kitang ma
ta rong sa Dios pinaagi sa pag
tuo, may panagdait na kita uban 
sa Dios pinaagi sa atong Gi
noong JesuCristo. —Roma 5:1

Ang Dios gugma ug ang nag 
kinabuhi subay sa gugma anaa 
sa Dios ug ang Dios anaa kani ya. 
 —1 Juan 4:16b

Gitultolan mo ako sa dalan pai
ngon sa kinabuhi; ang imong 
pre sensya naghatag kanakog tu
mang kalipay ug nagdalag ka tag
bawan hangtod sa kahangtoran. 
 —Salmo 16:11

“Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. 
Ang akong kalinaw nga dili sama 
sa ikahatag sa kalibotan ihatag 
ko kaninyo. Ayaw kamog kabala
ka ug ayaw kahadlok.”   
 —Juan 14:27
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Kon nagpuyo sa inyong ka
ingkasing ang Espiritu sa Dios 
nga nagbanhaw kang Jesus, siya 
nga nagbanhaw kang Cristo mo
hatag usab ug kinabuhi sa in yong 
madunot nga lawas pinaagi sa 
iyang Espiritu nga anaa kanin yo. 
 —Roma 8:11

Kay ingon nga ang kamatayon 
miabot pinaagi sa usa ka tawo, 
moabot usab ang pagkabanhaw 
pinaagi sa usa ka tawo. Kay 
 ingon nga nangamatay ang ta
nang mga tawo tungod sa ilang 
pag kahiusa kang Adan, ban ha
won usab ang tanan tungod sa 

ilang pagkahiusa kang Cristo. 
Apan ang pagbanhaw sa matag 
usa himoon sa hustong hanay: 
si Cristo maoy una sa tanan, 
unya mosunod kadtong iya ni 
Cristo inigabot na niya. 
 —1 Corinto 15:2123

“Kay buot sa akong Amahan 
nga ang tanan nga makakita sa 
Anak ug motuo kaniya makaba
ton sa kinabuhing walay kata
posan ug banhawon ko sila sa 
kataposang adlaw.” —Juan 6:40

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

PAGABANHAWON NI JESUS ANG IYANG MGA 
TINUOD NGA SUMUSUNOD
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Patyon sa walay kukaluoy ang 
makalapas sa Balaod ni Moises 
kon kahukman nga sadan pi
nasikad sa pagmatuod sa duha 
o tulo ka saksi. Karon, unsa 
may angay nga buhaton ngadto 
sa tawo nga nagtamay sa Anak 
sa Dios ug nagisip nga walay 
bili ang dugo sa kasabotan nga 
naghinlo kaniya? Ug unsa may 
mahitabo sa magbugalbugal sa 
Espiritu nga naghatag ug gras
ya? Sigurado gayod nga mas 
bugat ang silot nga ipahamtang 
kaniya! —Hebreo 10:28, 29

“Gisultihan ko kamo nga ma
ngamatay kamo diha sa inyong 
mga sala ug mahitabo gayod kini 

kon dili kamo motuo nga ‘Ako 
mao.’ ” —Juan 8:24

Adunay mosilot niadtong mag
salikway kanako ug dili modawat 
sa akong mensahe. Ang pulong 
nga akong gisulti mao unya ang 
maghukom kaniya sa kataposang 
adlaw! —Juan 12:48

“Sultihan ko kamo, mga higala: 
ayaw kamo kahadlok kanila nga 
makapatay sa lawas apan wala 
nay laing mahimo. Tuganan ko 
ka mo kinsa ang angay ninyong 
ka had lokan: kahadloki ang Dios 
nga human mopatay, may gahom 
sa pagtambog kang bisan kinsa 
ngad to sa impirno. Oo, kahadloki  
gayod ninyo siya!” —Lucas 12:4, 5

AYAW ISALIKWAY ANG IYANG DAKUNG KALUWASAN40
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“Kay nagtagal siyag adlaw nga 

hukman niya ang tibuok kali bo tan 
pinasubay sa hustisya pinaa gi sa 
tawo nga iyang gipili. Ug gi ma
tuod niya kini ngadto sa ta nang 
katawhan pinaagi sa pag ban haw 
kaniya.”             —Mga Buhat 17:31

“Ang Amahan dili maghukom 
kang bisan kinsa kay gihatag ni
ya sa iyang Anak ang hingpit nga 
katungod sa paghukom aron ang 
tanan magpasidungog sa A nak 
sama nga sila nag pa si du ngog sa 
Amahan.”  —Juan 5:22, 23a

Inigbalik sa Ginoong Jesus gi
kan sa langit kinuyogan sa iyang 
gamhanang mga anghel. Moanhi 

siya uban sa nagdilaab nga ka
layo aron sa pagsilot niadtong 
wala moila sa Dios ug niadtong 
wala modawat sa Maayong Bali
ta mahitungod sa atong Ginoong 
Jesus. —2 Tesalonica 1:7b, 8

Niadtong Adlawa, nga ang Dios 
pinaagi kang JesuCris to, mag hu
kom sa tinagong mga hu na huna 
sa mga tawo.  —Roma 2:16b

Kay kinahanglan moatubang ki
tang tanan kang Cristo aron iyang 
hukman aron ang tagsatagsa ma  
ka dawat sa angay kaniya su ma la 
sa iyang nabuhat, maayo o dao
tan, dinhi sa kalibotan.

—2 Corinto 5:10

SI JESUCRISTO MAO ANG MAGAHUKOM KANATO



Miangkon sila nga nakaila sa 
Dios apan ang ilang buhat wala 
magmatuod niini. —Tito 1:16a

Kadtong walay Espiritu ni Cris
to, dili iya ni Cristo.  —Roma 8:9b

“Dili ang tanan nga magtawag 
kanakog ‘Ginoo, Ginoo,’ maka
sulod sa Gingharian sa langit 
kondili kadto lamang nagtuman 
sa kabubuton sa akong Amahan 
nga atua sa langit. Niadtong ad
lawa daghan unya ang moingon 
kanako, ‘Ginoo, dili ba nagsang
yaw man kami sa mensahe sa 
Dios, naghingilin sa mga yawa 

ug naghimog daghang mga mi
lagro pinaagi sa imong ngalan?’ 
Apan ingnon ko unya sila, ‘Wala 
ako makaila kaninyo. Mga maka
sasala, pahawa kamo!’ ” 
 —Mateo 7:2123

“Kining mga tawhana, nag pa
si du ngog kanako sa pulong la
mang, apan layo kanako ang  ilang  
kasingkasing.”           —Mateo 15:8

Sa samang paagi, sa gawas 
makita sa tanan nga kamo maayo 
apan sa sulod puno kamo sa mga 
pagpakaaroningnon ug sa mga 
sala.  —Mateo 23:28

DILI ANG TANAN NGA NAGINGON NGA 
MUSUNOD KANG JESUS IYA NI JESUS
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Kon tumanon nato ang mga su
go sa Dios, mapaniguro nato nga 
nakaila kita kaniya.   —1 Juan 2:3

Ihatag ko kaninyo ang akong 
espiritu ug himoon ko kamong 
masinugtanon sa akong mga 
gimbutan ug mga lagda. 
 —Ezequiel 36:27

Kay nahingpit man siya, nahi
mo siyang tinubdan sa dayon 
nga kaluwasan alang sa tanan 
nga masinugtanon kaniya. 
 —Hebreo 5:9

Giluwas kamo gikan sa sala ug 
nangahimo nang mga ulipon sa 
pagkamatarong. —Roma 6:18

Mga binuhat kita sa Dios. Ug gi
buhat kita niya diha kang Cristo  
Jesus aron magbuhat kita sa 
maayo nga maoy iyang tuyo alang  
kanato. —Efeso 2:10

Kay kon magkinabuhi kamo 
nga minandoan sa tawhanong 
kinaiya, mamatay gayod kamo. 
Apan mabuhi gayod kamo kon 
pinaagi sa Espiritu patyon ninyo 
ang tawhanong binuhatan. 
 —Roma 8:13

“Ang tanan nga nagsangpit sa 
ngalan sa Ginoo kinahanglan dili 
na magbuhat ug daotan.”

—2 Timoteo 2:19b

ANG MGA MATUOD NGA SUMUSUNOD 
NI JESUS MAGASUGOT KANIYA
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“Kon nasilag kaninyo ang ka
li botan, hinumdomi nga akoy 
u nang gikasilagan niini. Kon ka
mo iya pa sa kalibotan, higug ma
on unta kamo sa kalibotan ingon 
nga iya sa kalibotan. Apan gi pi li 
ko kamo gikan niining kali bo tana 
ug kamo dili na iya sa ka li botan. 
Busa nasilag kaninyo ang kali
botan.” —Juan 15:18, 19

“Moabot ang panahon nga ang 
magpa tay kaninyo magtuo nga 
nagbu hat siya sa kabubuton sa 
Dios. Kini ilang buhaton kaninyo  
kay wala man sila makaila sa Ama  
han ug kanako.”     —Juan 16:2b, 3

“Kinahanglang moagi kita sa 
daghang mga kalisdanan aron 
makasulod sa gingharian sa 
Dios.” —Mga Buhat 14:22b

Ang tanan nga nagtinguha 
sa pagkinabuhi nga diosnon 
diha kang Cristo Jesus lutoson 
gayod.  —2 Timoteo 3:12

“Paantuson kamo sa kalibotan 
apan ayaw kahadlok kay nabun
tog ko na ang kalibotan!” 
 —Juan 16:33b

Gihatag ko kanila ang imong 
pulong busa gikasilagan sila sa 
kalibotan kay dili man sila iya sa 
kalibotan sama nga ako dili iya 
sa kalibotan.  —Juan 17:14

ANG KALIBUTAN NASILAG SA 
MGA SUMUSUNOD NI JESUS
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Ayaw kahadlok kay maguban 
ako kanimo; ayaw kabalaka kay 
ako mao ang imong Dios; ligonon 
ug tabangan ko ikaw, panalipdan 
ug luwason. —Isaias 41:10

Pabantayan ka sa Dios sa iyang 
mga anghel aron pagpanalipod 
kanimo bisag asa ka paingon.  
Bisan pag maglakaw ako sa ngit
ngit nga walog sa kamatayon, 
dili ako mahadlok kay naguban 
ka man kanako.   
 —Salmo 91:11; 23:4a

Busa may kaisog kita sa pag 
ingon, “Ang Ginoo maoy akong 

magtatabang, dili ako ma had lok; 
kay unsa bay mahimo sa ta wo 
kanako?” —Hebreo 13:6

Bisan pag isalikway ako sa 
akong amahan ug inahan, ati ma
non ako sa Ginoo. 
 —Salmo 27:10

May kaligon ako sa pagsagu
bang sa tanan tungod sa gahom 
nga gihatag kanako ni Cristo. Ug 
ang akong Dios magsangkap sa 
tanan ninyong gikinahanglan 
sumala sa naghingapin niyang 
bahandi diha ni Cristo Jesus. 
 —Filipos 4:13, 19
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ANG KADAUGAN BATOK SA SALA UG NI SATANAS
Ang tanang tintasyon nga na

a gian ninyo naagian usab sa 
ka daghanan. Kay ang Dios mo
tu man gayod sa iyang saad ug 
dili siya motugot nga tintalon 
kamo labaw sa inyong madaog. 
Sa panahon nga tintalon kamo, 
mag hatag siya kaninyo ug kusog 
aron kamo makalahutay ug unya 
makalingkawas gikan niini.  
 —1 Corinto 10:13

Busa dili kita magpanuko sa 
pagduol sa trono sa Dios diin 
anaa ang grasya. Dinha madawat 
nato ang kaluoy ug ang grasya 
nga atong gikinahanglan. 
 —Hebreo 4:16

Apan kon magpuyo kita sa ka
hayag, ingon nga ang Dios anaa 
sa kahayag, magkahiusa kita ug 
ang dugo ni Jesus nga iyang 
Anak maghugas sa tanan natong 
kasalanan. —1 Juan 1:7

Busa pagmasinugtanon kamo 
sa Dios. Sukli ninyo ang Yawa ug 
modagan siya. —Santiago 4:7

Giampingan ko ang imong ba
laod sulod sa akong kasingka
sing aron dili ako makasala kani
mo. —Salmo 119:11

Ang Espiritu nga anaa ka ninyo 
mas gamhanan kay sa es piritu 
nga anaa sa mga tawo nga  iya sa 
kalibotan.                —1 Juan 4:4b
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ANG MATUOD NGA PAGAMPO MAOY 
PAKIGAMBITAY UBAN SA DIOS

47

Sa dihang miingon ka, “Sim
baha ako,” mitubag ako kanimo, 
“Ikaw ang akong gisimba, O Gi
noo.” —Salmo 27:8

Salig kamo sa Dios sa tanang 
pa nahon, O katawhan! Isugid 
ka ni ya ang tanan ninyong ka
lis danan kay siya ang atong da
lang panan. —Salmo 62:8

Luwasa ako aron mahilikay ako 
sa kadaot. Ikaw ang akong gi da
yeg! —Jeremias 17:14b

Pagampo sa tanang panahon  
ug pagpasalamat kamo bisag 
un say modangat kaninyo. Kini 
mao ang kabubuton sa Dios nga 

bu haton ninyo sa ngalan ni Cristo 
Jesus. —Tesalonica 5:17, 18

Kon magpabilin kamo kanako 
ug ang akong mga pulong mag
pabilin kaninyo, makapangayo 
ka mog bisan unsa ug madawat 
ninyo kini. —Juan 15:7 

Kon gitipigan ko pa ang akong 
mga sala, dili unta mamati kana ko 
ang Ginoo. Tumana ang saad mo, 
O Ginoo, ug pasayloa in ta won 
ang daghan kong mga sala. 
 —Salmo 66:18; 25:11 

Nagampo ako sa Ginoo, ug gi
tubag niya ako ug giwagtang niya 
ang tanan kong kahadlok.  
 —Salmo 34:4



SI JESUS TALIABOT—PANGANDAM
Unya mabati ang singgit sa 

pag mando ug ang tingog sa 
arkang hel ingon man ang lanog 
sa trum peta sa Dios ug mokun
sad ang Ginoo gikan sa langit. 
Maoy u nang ma ban haw kadtong 
nanga ma tay nga nagtuo kang 
Cristo. Unya kita nga buhi pa 
niadtong ad lawa, bayawon uban 
kanila did to sa mga panganod 
aron pag sugat sa Ginoo. Ug kita 
unya uban na kanunay sa Gi
noo. —1 Tesalonica 4:16, 17

Minahal kong mga igsoon, tu
ngod niining mga saad alang ka
nato, hinloan ta ang atong kau

galingon gikan sa bisan unsa 
nga makahugaw sa lawas ug 
es pi ritu. Maningkamot kita nga 
ma hingpit sa pagkabalaan diha 
sa pagkinabuhi nga mahadlokon 
sa Dios.  —2 Corinto 7:1

Busa, mga anak, pabilin kamo 
diha kaniya aron makabaton ki
tag pagsalig ug dili maulaw nga 
moatubang kaniya sa iya un yang 
pagabot. —1 Juan 2:28

“Busa kamo usab kinahanglan 
mangandam kay ang Anak sa 
Tawo moabot sa oras nga wala 
ninyo paabota.” —Lucas 12:40
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“Ug kamo mangita kanako, ug makakaplag
kanako, sa diha nga kamo mangita kanako
uban ang inyong bugos nga kasingkasing.”
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