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SI CRISTO NAG-INGON

Watson Goodman (1920-2002)



Siya Magbaton ug Dayon  
nga Asawa

…Malipay ang pa man honon tu
ngod sa iyang pa nga sawonon, 
malipay usab ang imong Dios 
tungod kanimo.  —Isaias 62:5b

“Niadto unyang adlawa ang 
pag hari sa Dios mahisama niini: 
Adunay napulo ka dalaga nga 
nag da la sa ilang mga suga ug 
nanglakaw aron pagsugat sa 
paman honon.… Tungang gabii na 
kad to sa dihang milanog ang usa 
ka singgit, ‘Ania na ang pamanho
non!’ ”  —Mateo 25:1 ug 6a

Si Cristo—Ang Bana
Nangabubho ako alang kanin

yo sama gayod sa Dios kay sama 
man kamo sa putli nga dalaga 
nga akong gisaarang ipakasal sa 
usa lamang ka lalaki nga mao si  
Cristo. —2 Corinto 11:2

Si Jesus mitubag, “Naghuna
hu na ba diay kamo nga magsu
bo ang mga dinapit sa kombira 
sa kasal samtang ang pamanho
non uban pa kanila? Dili gayod! 
Apan moabot ang panahon nga 
ang pamanhonon kuhaon gikan 
kanila ug magpuasa na unya 
sila.” —Mateo 9:15

ANG DAKONG TUYO SA DIOS PAGBUHAT SA TAWO 1



Walay Ubos nga Binuhat Arang  
Mahimong Asawa Niya

Busa gibuhat sa Dios ang tawo, 
lalaki ug babaye, sama sa iyang 
dagway. —Genesis 1:27

Sa wala pa buhata ang kali
bo tan gipili na kita sa Dios diha 
kang Cristo aron mahimo kitang 
balaan ug walay sala sa iyang 
atubangan.  —Efeso 1:4a
Takos sa Pagpakig-ambit sa Dios

…Pinaagi sa maong mga gasa 
…ma ka ambit sa diosnong kinai
ya (2 Pedro 1:4b). …magaam bit 
sa hi ma ya nga ipadayag un ya, 

naghangyo kaninyo (1 Pedro 
5:1b). …makaam bit sa saad sa 
Dios diha kang Cristo Jesus 
(Efeso 3:6b). ...nga naghimo ka
ninyong takos sa pagambit sa 
gitagana sa Dios alang sa iyang 
katawhan didto sa gingharian sa  
kahayag (Colosas 1:12b). …mga 
magtutuo ra man usab nga ilang 
gi higugma (1 Timoteo 6:2b). Kay 
kitang ta nan kauban ni Cristo… 
(Hebreo 3:14a). …na ka ti law sila sa 
gasa sa langit ug na kapakigambit 
sa Espiritu Santo (Hebreo 6:4b). …
aron ma ka am bit kita sa iyang pag
ka balaan  (Hebreo 12:10b).

TUNGOD NIINI GIBUHAT SA DIOS ANG 
TAWO SUMALA SA IYANG DAGWAY
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…Kay gibuhat man ang tawo 
sama sa Dios. —Genesis 9:6b

“Ang Dios nga nagbuhat sa 
kali botan ug sa tanan nga ania 
niini…kay siya man mismo ang 
naghatag ug kinabuhi sa tawo ug 
sa tanang butang. Gikan sa usa 
ka tawo gibuhat niya ang tanang 
kaliwat sa katawhan ug gipapuyo 
sila sa tibuok kalibotan.… Aron 
mangita sila kaniya sa pamasin 
nga makitan nila siya. Apan 
ang tinuod mao nga ang Dios 
dili layo kanato kay ‘Diha kaniya 
kita may kinabuhi ug naglihok 
ug nahimong mao kita.’ Ingon sa 
gisulti sa pipila sa inyong mga 

magbabalak, ‘Iya usab kitang 
mga anak.’ Ug kay mga anak 
man kita sa Dios, dili nato huna
hunaon nga ang Dios sama sa 
dagway sa larawan nga bulawan 
o plata o bato nga gikulit pinaagi 
sa kahanas sa tawo.”
—Mga Buhat 17:24a, 25b, 26a, 2729

Si Adan, Gihimo Sumala sa Dag-
way sa Dios, Nagpasanag sa Hi-

maya nga Sama sa Himaya sa Dios
Jesus…samtang nagtanaw 

sila kaniya, nausab ang iyang 
panag way. Ang iyang nawong 
misanag sa ma sa adlaw ug ang 
iyang bisti mi hayag sa kaputi. 

 —Mateo 17:1a, 2

AKO KALIWAT SA DIOS 3



4 GIKAN SA PAGKABALAAN NGADTO SA 
SALA UG KANGITNGITAN

Ang kasulatan nagingon, “Pag
ba laan kamo kay ako ba laan 
man.” —1 Pedro 1:16

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

“Kinsa may makatukib sa ka
sing kasing sa tawo? Walay mo
labaw niini kamalimbongon ug 
labihan kini kadaotan.”

—Jeremias 17:9
Unya nakita sa Ginoo nga 

hilabihan kadaotan sa mga tawo 
sa kalibotan ug kanunay lamang 
ngilad ang ilang gihunahuna. 
 —Genesis 6:5

Pinaagi sa pagkamasupilon sa 

usa ka tawo daghan ang nahi
mong makasasala. Pinaagi usab 
sa pagkamatinumanon sa usa 
ka tawo daghan ang gihimong 
matarong sa Dios. —Roma 5:19

“Apan motubag siya pagusab,  
‘Wala ako mahibalo kon taga diin 
kamo. Palayo kamo kanako— 
kamong mga daotan!’ ”

 —Lucas 13:27
Ug kini mao ang silot: ang ka

ha yag mianhi sa kalibotan apan 
gi palabi sa mga tawo ang kangit
ngit kay sa kahayag, kay daotan 
man ang ilang binuhatan.   

—Juan 3:19



KARON UNSA NA MAN ANG 
RELASYON UBAN SA DIOS?

Ang Nahulog nga Tawo Mahugaw
Sama kami sa tawong hugaw, 

ug ang among matarong nga 
buhat sama lamang sa hugawng 
pahiran. Nangalaya kami daw da
hon ug ang among pagkadaotan 
daw hangin nga mipadpad kana
mo. —Isaias 64:6

Ang Dayon nga Kamatayon  
Ania Kanako

Miabot sa kalibotan ang sala pi
naagi sa usa ka tawo ug ang sala 
nagdalag kamatayon. Busa mi
kaylap ang kamatayon ngadto sa 
tanang katawhan kay nakasala man 
ang tanang tawo.  —Roma 5:12

Busa ang pagpakasala sa usa 
ka tawo maoy nahimong hinung
dan nga silotan ang tanan.…  
 —Roma 5:18a
Ang Sala Nagpahimulag Kanako 

Gikan sa Dios
Ang inyo hinuong kalapasan 

maoy nagulang kaninyo ug sa 
inyong Dios.… —Isaias 59:2a

Ako Mohatag ug Husay 
Ngadto sa Dios

Busa ang tagsatagsa kanato 
maghatag ug husay sa iyang 
kaugalingon ngadto sa Dios. 
 —Roma 14:12
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KINSA MAN AKO?
Diha sa Pagkahulog, Ako  

Nahisama sa Yutang Konon,  
Balili, ug Inalisngaw

Apan Amahan ka gihapon namo,  
O Ginoo; kami ang lapok, ikaw 
ang magkukulon; kaming tanan 
imong mga binuhat.—Isaias 64:8

Wala kamo masayod kon unsay 
mahitabo kaninyo ugma! Sama 
kamo sa gabon nga makita sa 
makadiyot ug unya mahanaw. 
 —Santiago 4:14

Kay nagingon 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. —1 Pedro 1:24
Maako ang Pagkawalay Kamata-

yon ug Kinabuhing Dayon  
Diha kang Kristo

“Ug ang tanan nga buhi ug 
nagtuo kanako dili gayod mama
tay. Mituo ka ba niini?”

—Juan 11:26
Ang pagpamatuod mao kini: 

ang Dios naghatag kanato sa ki
nabuhing walay kataposan ug anaa 
kini sa iyang Anak. Ang mi da wat sa 
Anak may kinabuhing wa lay kata
posan. Apan ang wala mo dawat sa 
Anak sa Dios wala ma kabaton sa 
maong kinabuhi. —1 Juan 5:11, 12
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KINSA BA ANG HARI SA HIMAYA?
…Hangtod sa pagbalik sa atong 

Gi no ong JesuCristo.… Siya ang  
Dios nga dalaygon ug bugtong 
Mag bubuhat, ang Hari sa mga 
hari ug ang Ginoo sa mga gi noo. 
Siya lamang ang walay ka ma
tayon ug nagpuyo sa ka ha yag 
nga dili maduol. Wala pa ga yoy 
na kakita kaniya ug wala ga yoy 
makakita kaniya. Ipahinungod 
ka niya ang dungog ug walay ka
taposang ga hom! Amen.  
 —1 Timoteo 6:14b, 15b, 16

Ablihi ang mga ganghaan! Buk
si ang karaang mga pul ta han 
kay mosulod ang gam ha nang 

hari! Kinsa ba ki ning gam ha
nang hari? Ang Ginoo nga kus
gan ug gamhanan! Ang Ginoo 
nga madaugon sa pang gubatan! 
Ablihi ang mga gang haan! Buk
si ang karaang mga pultahan 
kay mosulod ang gam hanang 
hari! Kinsa ba kining gam ha nang 
hari? Ang Ginoo nga Labing 
Gam hanan, siya ang ma daugong 
hari!      —Salmo 24:710

Ang Ginoo mao nay maghari sa 
tibuok kalibotan. Niadto unyang 
panahona ang ngalan ra sa Ginoo  
maoy pasidunggan ingon nga  
Ginoo. —Zacarias 14:9
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SI JESUCRISTO NAGPAHIBALO SA IYANG PAGKAHARI8
Si Jesus mitubag, “Ang akong 

gingharian dili iya niining ka li
botana. Kon ang akong ging ha
rian iya pa niining kalibotana, ang 
akong mga sakop makiga way 
unta aron dili ako ikatug yan ngad
to sa mga Judio. Apan ang akong 
gingharian dili iya nii ning kalibota
na!” Tungod niini na ngutana si 
Pilato kaniya, “Hari ka ba diay?” 
Si Jesus mitubag, “Nagingon ka 
nga hari ako. Tu ngod niini ako 
natawo ug mianhi sa kalibotan 
alang sa usa lamang ka tuyo nga 
mao ang pagsaksi sa kamatuoran. 
Ang anaa sa kamatuoran mamati 
kanako.”  —Juan 18:36, 37

…“Ikaw ba ang Mesiyas nga 

Anak sa Dalaygon nga Dios?” Si 
Jesus mitubag, “Ako! Ug makita 
unya ninyo ang Anak sa Tawo 
nga maglingkod sa tuo sa ma
kagagahom nga Dios ug moabot 
uban sa mga panganod sa la
ngit!” —Marcos 14:61b, 62

“Iniganhi sa Anak sa Tawo ingon 
nga Hari uban sa tanang mga 
anghel, molingkod siya sa iyang 
ha rianong trono.…Unya ang Hari 
moingon sa mga tawo sa iyang 
tuo, ‘Duol kamo nga gipanalangi
nan sa akong Amahan ug dawata 
ninyo ang Gingharian nga gi
andam alang kaninyo sukad pa 
sa pagbuhat sa kalibotan.’ ” 
 —Mateo 25:31 ug 34



ANG KINAIYA SA GINGHARIAN NI JESUCRISTO
Apan bahin sa iyang Anak, 

miingon ang Dios: “Ang imong 
trono, O Dios, molungtad hang
tod sa kahangtoran! Ug uban sa 
hustisya maghari ka sa imong 
gingharian.” —Hebreo 1:8

…“Ang gingharian sa kalibotan 
nahimo nang gingharian sa 
atong Ginoo ug sa iyang Cristo 
ug maghari siya hangtod sa ka
hangtoran!” —Gipadayag 11:15b

Unya miingon siya, “Mao kini 
ang tinuod: gawas kon mau sab  
kamo ug mahimong sama sa 
mga bata, dili gayod kamo maka
sulod sa Gingharian sa la ngit. 

Ang labing dako ilalom sa pag
man do sa Dios mao kadtong 
mag paubos sa iyang kaugali
ngon ug magpakasama niining 
ba taa. —Mateo 18:3, 4

Naghangyo usab ako nga ma
lam dagan unta ang inyong sala
botan aron masayod kamo unsa 
ang paglaom nga alang niini  
gi ta wag kamo ug aron masayran 
nin yo ang kadagaya sa mga 
pana langin nga gisaad niya sa 
iyang balaang katawhan. Gi ampo 
ko usab nga masayran ninyo ang 
ka da ko sa iyang gahom nga ania 
kanato nga nagtuo kaniya.…  
 —Efeso 1:18, 19a
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ANG MGA KINAIYA SA HARI SA HIMAYA
“Kay gihatagan mo siyag katu

ngod ibabaw sa tanang tawo 
aron hatagan niyag kinabuhing 
dayon ang tanan nga imong gi
tugyan kaniya.” —Juan 17:2

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 na mu noan 
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. Ang simbahan 
mao ang lawas ni Cristo, ang 
kahingpitan niya nga mao ang 
naghingpit sa tanang butang. 
 —Efeso 1:2023

Siya ang miadto sa langit ug 
atua na sa tuo sa Dios, nagman
do sa mga anghel ug sa mga la 
n gitnong gahom.   —1 Pedro 3:22

“Ako anaa kanila ug ikaw ania 
kanako aron sila mausa ug sa  
ingon masayod ang kalibotan 
nga ikaw nagpadala kanako ug 
nga nahigugma ka kanila sama 
nga ikaw nahigugma kanako.”

—Juan 17:23
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DILI MASUKOD NGA BAHANDI, GAHOM, UG KAALAM
Miduol si Jesus ug miingon 

ka nila, “Gihatag kanako ang 
ta nang gahom sa langit ug sa 
yuta.” —Mateo 28:18

Apan alang niadtong gitawag 
sa Dios, Judio siya o Grego, si 
Cristo mao ang gahom ug ang 
kaalam sa Dios.  —1 Corinto 1:24

Gihimo ko kini aron madasig 
sila nga mahugpong sa gugma 
ug ma kabaton sa tanang kabu
lahanan nga ikahatag sa matu
od nga ka hibalo. Sa ingon, ma
sayran nila ang tinago sa Dios 
nga mao si Cristo. Diha kaniya 

natago ang tanang bahandi sa 
kaalam ug ka hibalo sa Dios. 
 —Colosas 2:2, 3

Ug nagingon: “Ginoong Dios 
nga Labing Gamhanan, nga mao 
gihapon karon ug kaniadto! Nag
pa salamat kami kanimo nga gi
ga mit nimo ang imong dakong 
ga hom ug gisugdan mo na ang 
imong paghari!”

 —Gipadayag 11:17
“Ang Nating Karnero nga gipa

tay takos sa pagdawat sa gahom, 
sa bahandi, sa kaalam ug sa ku
sog, sa dungog, sa himaya ug sa 
pagdayeg!” —Gipadayag 5:12b
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ANG KAUGMAON SA HARI SA HIMAYA
Ang iyang gingharian motadlas 

unta gikan sa usa ka dagat ngad
to sa laing dagat, gikan sa Suba 
sa Eufrates ngadto sa tibuok kali
botan. Ang tanang hari moyukbo 
unta kaniya; ang tanang kanaso
ran magalagad kaniya! 
 —Salmo 72:8 ug 11

Ang mga hari nila naghiusa ug 
ang ilang mga pangulo nagkasa
bot pagalsa batok sa Ginoo ug 
sa hari nga iyang pinili. Sila nag
i ngon: “Putlon nato ang paghari 
nila kanato ug dili na kita magpa
galong kanila.” Ang Ginoo nga 
naglingkod sa iyang trono didto 
sa langit nagkatawa lang ug nag
biaybiay kanila.…Nagingon siya, 

“Sa Sion, ang bungtod kong ba
laan, gipahimutang ko ang pinili 
kong hari.” Nagingon ang hari, 
“Isangyaw ko ang giingon kana
ko sa Ginoo. Miingon siya kana
ko, ‘Ikaw akong anak; ug karong 
adlawa imo na akong amahan.’ ” 
 —Salmo 2:24 ug 67

Kinsa may dili mahadlok kanimo 
nga hari ka man sa tanang kana
soran? Angay kang kahadlokan 
sa tanan! Walay sama kanimo sa 
tanang maalamong tawo sa nag
kalainlaing nasod ug sa tanan ni
lang mga gingharian. Apan ikaw, O 
Ginoo, mao ang matuod nga Dios; 
buhi ka ug hari hangtod sa ka
hangtoran. —Jeremias 10:7 ug 10a
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ANG HIMAYA SA HARI
“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

Kay ang Ginoo gamhanang 
Dios, gamhanang hari nga labaw 
sa tanang dios. —Salmo 95:3

“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

“Among Ginoo ug Dios! Angay 
kang modawat sa pagdayeg ug 
sa pasidungog ug sa gahom. Kay 
ikaw may nagbuhat sa tanang 
butang, ug pinaagi sa imong 
pagbuot namugna ang tanan.” 
 —Gipadayag 4:11

Alang sa Hari nga walay kata
posan, walay kamatayon ug dili 
makita, ang bugtong Dios—kani
ya ang dungog ug himaya hang
tod sa kahangtoran! Amen.  
 —1 Timoteo 1:17
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ANG MAGBUBUHAT NGA HARI MAOY NAGAMANDO
Walay kataposan ang pagus

wag sa iyang pagmando, ug mo
lungtad ang kalinaw.…

—Isaias 9:7a
Alaot ang makigaway sa iyang 

magbubuhat!… Alaot ang mo i
ngon ngadto sa iyang amahan 
ug inahan, “Nganong gipaka ta
wo pa man ko ninyo?” Mao kini 
ang giingon sa Ginoo, ang Ba
la ang Dios ug Magbubuhat sa 
Is rael: “Wala kamoy katungod 
pag pangutana kanako bahin sa 
akong mga anak. Ayaw ako nin
yog tudloi sa akong buhaton. 
Ako ang nagbuhat sa kalibotan 
ug diha niini gibuhat ko usab 

ang tawo; ang akong kamot 
maoy naghikyad sa kalangitan, 
ug ako ang nagmando sa ta nan 
nga anaa sa kalangitan. Ako ang 
nagagni kang Ciro aron tuma
non niya ang akong mga tuyo 
sa pag pahamtang sa hustisya. 
Patagon ko ang dalan nga iyang 
agian.…” —Isaias 45:9a, 1013a

Ug kaniya gihatag ang gahom, 
ug ang himaya ug ang gingha ri
an, aron magalagad kaniya ang 
tanang katawhan. Walay pagka
ta pos ang iyang gahom kay dili 
man malumpag ang iyang ging
harian. —Daniel 7:14
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ANG HARI SA HIMAYA NAGPAKAMATAY 
ALANG KANAKO!

Sa mga Mata sa Dios ang Sala  
Makalilisang Aron Himoon  

Kini nga Paagi
Kay si Cristo namatay sa ma

kausa lamang tungod sa atong 
mga sala, ang matarong alang sa 
mga dili matarong, aron pagdala 
kanato ngadto sa Dios. Gipatay 
siya ingon nga tawo apan giban
haw diha sa espiritu.   
 —1 Pedro 3:18

…Ang Ginoong JesuCristo…
nag tugyan sa iyang kau galingon 
tu ngod sa atong mga sala aron 
pag luwas kanato gikan sa pagka
daotan niining panahona sumala 

sa kabubuton sa atong Dios ug 
Amahan. —Galacia 1:3b, 4

Gitagna ang Dapit ug Paagi sa  
Kamatayon ug Pagkabanhaw
“Pamati kamo: nagpadulong 

kita sa Jerusalem ug didto ang 
Anak sa Tawo itugyan ngadto 
sa kadagkoan sa mga pari ug sa 
mga magtutudlo sa Balaod. Siya 
hukman nila sa kamatayon ug 
unya itugyan nila ngadto sa mga 
dili Judio. Bugalbugalan siya 
ug latoson ug ilansang sa krus. 
Apan sa ikatulo ka adlaw ban
hawon siya.” —Mateo 20:18, 19
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BILILHONG DUGO—BILILHONG MANLULUWAS
Apan karon nahiusa na kamo 

kang Cristo Jesus; kamo nga ka
niadto layo sa Dios, karon nahi
du ol na pinaagi sa dugo ni Cristo. 
 —Efeso 2:13

…May hingpit kitang kaga wa
san sa pagsulod sa Labing Bala
ang Dapit pinaagi sa dugo ni   
Jesus. Gibuksan niya alang ka
na to ang usa ka bagong agia
nan, usa ka buhing agianan.… 
 —Hebreo 10:19b, 20a

…Pinaagi sa dugo sa walay ka
taposang kasabotan.

 —Hebreo 13:20b
“Gipili ko ang usa ka bililhong 

bato, nga karon akong gibutang 

aron himoong sukaranan sa 
Sion; ug ang mosalig kaniya dili 
gayod mapakyas.” Kining bato
ha mahal kaayo alang kaninyo 
nga nagtuo. —1 Pedro 2:6b, 7a

…Gihigugma kita niya ug pi
naagi sa iyang dugo giluwas kita 
niya sa atong mga sala. 
 —Gipadayag 1:5b

…Nakigdait ang Dios pinaagi sa  
dugo sa iyang Anak didto sa 
krus. —Colosas 1:20b
Ang Bana Mangita sa Iyang Asawa

“Kay mianhi ang Anak sa Tawo 
aron pagpangita ug pagluwas sa 
nawala.” —Lucas 19:10
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…Ang tawo nga makasala ma
matay. —Ezequiel 18:4b

Miabot sa kalibotan ang sala pi
na agi sa usa ka tawo ug ang sala 
nagdalag kamatayon. Busa mi
kay lap ang kamatayon ngadto sa 
ta nang katawhan kay nakasala 
man ang tanang tawo. —Roma 5:12

Kay ang bayad sa pagpakasala  
mao ang kamatayon. —Roma 6:23a

Ang Kamatayon Gibuntog  
Alang Kanako

…Gihatag niya kanato kining 
ma ong grasya diha kang  Cristo 

Jesus sukad pa sa sinugdanan 
apan karon gipakita na kanato 
pinaagi sa pagabot sa atong 
Manluluwas nga si Cristo Jesus. 
Gibuntog niya ang gahom sa ka
matayon ug pinaagi sa Maayong 
Balita gipadayag niya ang kina
buhing walay kataposan. 
 —2 Timoteo 1:9b, 10

“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

GIBUNTOG NI KRISTO ANG IKADUHANG  
KAMATAYON UG IMPIYERNO ARON 
PAGLUWAS KANAKO GIKAN NIINI
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…Cristo namatay alang sa 
atong mga sala sumala sa nahi
su lat sa Kasulatan.  
 —1 Corinto 15:3b

“…Simbahan sa Dios nga naiya 
pinaagi sa dugo sa iyang Anak.”  
 —Mga Buhat 20:28b

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 tu
ngod kanila. —2 Corinto 5:15

“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 Ginoo dili maglangan pag
tuman sa iyang gisaad sumala sa 
gihunahuna sa uban. Apan siya 
nagpailob kaninyo kay dili siya 
buot nga may usa nga malaglag 
kondili nga ang tanan maghinul
sol ug mobiya sa ilang mga sala.  
 —2 Pedro 3:9

Mangita kamo kanako ug ma ka p 
lagan ako ninyo sa dihang kina
sing kasing ang inyong pagpa
ngita kanako. —Jeremias 29:13

ANG HARI NAGHATAG UG KALUWASAN SA TANAN 
NGA SA KINASINGKASING NAGTINGUHA NIINI
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PANAGAWAY TALIWALA SA DIOS UG SA SALA 19
Sa walay duhaduha nasayod 

kamo nga ang mga daotan dili 
makasulod sa Gingharian sa 
Dios.… —1 Corinto 6:9a

Kay kadtong nag ki na buhi su
ma la sa ilang tawhanong kinaiya 
naghunahuna kanunay sa mga 
butang nga tawhanon ingon nga 
kadtong nagkinabuhi sumala sa 
Espiritu naghunahuna kanunay 
sa espirituhanong mga butang. 
Ang paghunahuna kanunay sa 
mga butang nga tawhanon mo
sangpot sa kamatayon apan ang 
paghunahuna kanunay sa mga 
butang nga espiri tuhanon mo

sangpot sa kinabuhi ug kalinaw. 
Busa kaaway sa Dios ang tawo 
nga kanunayng maghunahuna 
sa mga butang nga tawhanon 
kay dili man siya motuman sa 
balaod sa Dios ug dili gayod siya 
makatuman niini. Ang tawo nga 
nagkinabuhi sumala sa tawha
nong kinaiya dili gayod makapa
himuot sa Dios. —Roma 8:58

Mga maluibon! Wala ba kamo 
ma sayod nga ang pag pa kig hi gala 
sa kalibotan maoy pag pa kigaway 
sa Dios? Kay kad tong buot maki
ghigala sa kalibotan nakigaway 
sa Dios. —Santiago 4:4



ANG PAAGI ARON PAGADAWATON SA HARI
Dili ka gayod molampos sa 

ki na buhi kon tagoan mo ang 
imong mga sala. Isugid kini ug 
pag hinulsol ug kaluyan ka sa 
Dios. —Panultihon 28:13

Ang Dios gugma ug ang nagki
nabuhi subay sa gugma anaa sa 
Dios ug ang Dios anaa kaniya.  
 —1 Juan 4:16b

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

Ug samtang nagpanaw sila na
hiabot sila sa usa ka dapit nga 
may tubig ug ang opisyal mii
ngon, “Ania may tubig, nganong 

dili mo man ako bunyagan?” Si 
Felipe miingon kaniya, “Ma hi
mong bunyagan ka kon ki na
sing kasing gayod ang imong 
pag tuo.” Ang opisyal mitubag, 
“Oo, mituo ako nga si Jesu 
Cristo mao ang Anak sa Dios.” 
 —Mga Buhat 8:36, 37

Aron ang inyong pagtuo dili 
magagad diha sa kaalam sa 
tawo kondili sa gahom sa Dios. 
 —1 Corinto 2:5

Busa miingon si Jesus sa mga 
nanuo kaniya, “Kon tu ma non 
ninyo ang akong pag tu lonan, 
tinuod gayod nga kamo akong 
mga tinunan.” —Juan 8:31
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Hinaot pa unta nga masayod 
kamo sa dili matugkad nga gug
ma ni Cristo ug sa ingon niana 
ma ki nabuhi ninyo ang kinaiya sa 
Dios. —Efeso 3:19

Kasaligan ang Dios nga nag
tawag kaninyo aron mahiusa sa 
iyang Anak nga si JesuCristo 
nga atong Ginoo. —1 Corinto 1:9

“Apan dili kamo motuo tungod 
kay dili man kamo akong mga 
karnero. Ang akong mga karnero 
mamati sa akong tingog. Nakai
la ako kanila ug sila nagsunod 
kanako. Naghatag ako kanila 
sa kinabuhing dayon ug dili na 

gayod sila mangamatay ug wa lay 
makaagaw kanila gikan kana ko.” 

—Juan 10:2628
Ug tungod niini nagantos ako. 

Apan wala ko kini ikaulaw kay 
nakaila ako sa akong gisaligan 
ug sigurado ako nga siya takos 
nga makaamping sa iyang gi
pi yal kanako hangtod niadtong 
Adlawa. —2 Timoteo 1:12

Busa kadtong nagantos su ma
la sa kabubuton sa Dios, ki na
hanglan magbuhat sa maayo ug 
magtug yan sa ilang kaugalingon 
ngad to sa ilang Magbubuhat nga 
matinumanon sa iyang saad.   
 —1 Pedro 4:19

ANG KALUWASAN MAOY BUHING RELASYON  
UG PAKIGAMBITAY UBAN KANG CRISTO
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MATAWO UG BAGO, MAKAALAGAD NA SA GINOO
Mao ray makabuntog sa kali bo

tan ang nagtuo nga si Jesus mao 
ang Anak sa Dios.     —1 Juan 5:5

Nahimo silang mga anak sa 
Dios dili sa tawhanong paagi o 
pagbuot. Ang Dios mismo mao 
ang naghimo kanilang iyang mga 
anak. —Juan 1:13

“Mahibalo kamo sa kamatu o ran 
ug ang kamatuoran magha tag ka
ninyog kagawasan.” —Juan 8:32

“Kon ang Anak maghatag ka
nin yog kagawasan, mahimo ga
yod kamo nga mga tawo nga ga
wasnon.” —Juan 8:36 

Giluwas kamo gikan sa sala ug 

nangahimo nang mga ulipon sa 
pagkamatarong.… Apan karon 
nga naluwas na kamo gikan sa 
sala ug nagalagad na sa Dios, 
ang balos nga mada wat ninyo 
mao ang pagkaba laan nga mo
sangpot sa kinabuhing walay 
kataposan. —Roma 6:18 ug 22

Gihatagan na kitag kagawasan 
ni Cristo. Busa pabilin kamo nga 
gawasnon ug ayaw na kamo pau
lipon pagusab. —Galacia 5:1

Kay ikaw mahimong iyang sak
si ug magmatuod ka ngadto sa 
tanang mga tawo mahitungod sa 
imong nakita ug nadungog. 
 —Mga Buhat 22:15
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NATAWO PAGUSAB! KARON KINSA AKO?
Sa walay duhaduha nasayod 

kamo nga ang mga daotan dili ma
ka sulod sa Gingharian sa Dios.…
Apan nahugasan na ka mo sa 
inyong mga sala ug gi ha lad na 
kamo ngadto sa Dios. Gimatarong 
na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan 
sa Ginoong JesuCristo ug pinaa
gi sa Espiritu sa atong Dios.   
 —1 Corinto 6:9a, 11b

…Gihigugma kita niya ug pi
naagi sa iyang dugo giluwas kita 
niya sa atong mga sala. Gihimo 
kita niyang usa ka gingharian 
sa mga pari aron magalagad 
sa iyang Dios ug Amahan. Iya ni 
Jesu Cristo ang dungog ug ga

hom sa walay kataposan! Amen. 
 —Gipadayag 1:5b, 6

Mahimo kang matahom nga ko
rona diha sa kamot sa Ginoo, usa 
ka harianong korona diha sa ka
mot sa imong Dios.  —Isaias 62:3

Taas na ang Kahimtang
Nagampo ako nga mausa unta 

sila. Amahan, mausa unta sila 
dinhi kanato sama nga ikaw ania 
kanako ug ako anaa kanimo.… 
 —Juan 17:21a

Wala ba kamo masayod nga 
ang balaang katawhan sa Dios 
maoy maghukom sa kalibotan? 
 —1 Corinto 6:2a

23



GIBUHAT ALANG SA PAGPAKIGAMBIT UBAN SA DIOS
Ang Ginoo andam nga mo tu bag 

sa tanan nga mosangpit ka ni ya  
kon matinudanon ang ilang pag
tawag kaniya.  —Salmo 145:18

Paglipay hinuon nga nakaam
bit kamo sa mga pagantos ni 
Cristo aron magmalipayon kamo 
inigpadayag na sa iyang himaya. 
 —1 Pedro 4:13

Magkasabot ba ang templo sa 
Dios ug ang sa mga diosdios? 
Dili! Kay kita ang templo sa Dios 
nga buhi. Sumala sa gisulti sa 
Dios, “Magpuyo ako ug makig
uban sa akong katawhan. Mahi
mo ako nga ilang Dios, ug mahi

mo sila nga akong katawhan.”  
 —2 Corinto 6:16

…Mahiusa kamo sa Amahan 
ug sa iyang Anak nga si Jesu 
Cristo. —1 Juan 1:3b

Maguban ako kanimo iniglatas 
mo sa katubigan, ug dili ka malu
mos inigtabok mo sa mga suba; 
inigagi mo sa kalayo dili ka ma
paso o lamyon sa siga niini. 
 —Isaias 43:2

“Amahan, gihatag mo sila ka
na ko ug buot ko nga bisan asa 
ako atua usab sila aron makakita 
sila sa akong himaya, ang hima
ya nga imong gihatag kanako.” 
 —Juan 17:24a
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“Inigabot niadtong adlawa, 
ma hibalo kamo nga ako anaa sa 
Ama han ug kamo ania kanako, 
sama nga ako anaa usab kanin
yo.” —Juan 14:20

Ang Iyang Kataposang Sugo 
Maoy Atong Unang Kahangawa
Tungod niini, sa inyong pag  

pa ng lakaw himoa nga akong mga 
tinunan ang tanang ka taw han sa 
tibuok kalibotan. Bun yagi sila sa 
ngalan sa Ama han, sa Anak ug 
sa Espiritu San to ug tudloi sila 
pagtuman sa ta nan nga akong 
gisugo kanin yo. Ug hinumdomi! 

Ako maguban kaninyo sa ka
nu nay hang tod sa kataposan sa 
kalibotan.”  —Mateo 28:19, 20

Ang Pagkamatarong sa mga  
Balaan Mao ang Pagkamatarong  
ni Cristo nga Nagpuyo sa Sulod
Kay maoy tuyo sa Dios nga 

ibutyag niya ngadto sa iyang ka
tawhan ang iyang bahandianon 
ug mahimayaong tinago nga 
iyang giandam alang sa tanang 
katawhan. Ang tinago mao nga 
si Cristo anaa kaninyo. Nagpasa
bot kini nga makaambit kamo sa 
himaya sa Dios. —Colosas 1:27

ANG RELASYON TALIWALA KANG CRISTO 
UG SA TINUOD NGA MAGTUTUO
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ANG MAONG KALUOY, GUGMA, UG GRASYA!
Magpasalamat kita sa Dios ug 

Amahan sa atong Ginoong Jesu 
Cristo kay tungod sa iyang da
kong kaluoy gihatagan kita niya 
ug bagong kinabuhi pi naagi sa 
pagbanhaw kang Jesu Cristo. 
Nag hatag kini kanato ug pag la om 
nga dili matarog.      —1 Pedro 1:3

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 dako kaayo ang ka lu oy 
ug gugma sa Dios alang ka na to. 
Bisan gani nga ka ni ad to pa tay na 

kita sa espi ri tu tungod sa atong 
pagkadaotan, giban haw kita niya 
uban kang Cristo. Nalu was kamo 
tungod sa gras ya sa Dios. Giban
haw kita niya uban kang Cristo 
aron maghari uban kaniya did to  
sa kalangi tan. Gibu hat kini sa 
Dios aron sa umaabot nga mga pa
nahon ipakita niya ang naghinga
pin niyang grasya diha sa ka a yo 
nga iyang gipakita kanato pi na agi 
kang Cristo Jesus.  —Efeso 2:47

Apan pinaagi sa grasya nga gi
gasa sa Dios ngadto kanila, mahi
mo silang matarong pinaagi kang  
Cristo Jesus nga nagluwas kanila.

 —Roma 3:24
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KANG KINSANG ANAK?
Apan sa pagabot na sa hus

tong panahon, gipadala sa Dios 
ang iyang Anak, gipanganak sa 
taw hanong inahan ug nagkina bu
hi siya ilalom sa Balaod aron pag
luwas niadtong nailalom sa Ba
laod ug aron mahimo kitang mga 
anak sa Dios.        —Galacia 4:4, 5

Palandonga ninyo unsa ka da
ko ang paghigugma sa Ama han 
kanato! Gihigugma kita niya pag
ayo nga tungod niini giisip ki
tang mga anak sa Dios ug mao 
ga yod kana kita.… —1 Juan 3:1a

Mga Manununod sa Dios
“Ang modaog makadawat nii

ni gikan kanako: ako mahimong 

iyang Dios ug siya mahimong 
akong anak.” —Gipadayag 21:7

Aron sa pagpaila nga kamo 
iyang mga anak, gipadala sa 
Dios ang Espiritu sa iyang Anak 
nganhi sa atong kasingkasing, 
ang Espiritu nga nagtuaw, “Ama
han ko!” Busa dili na kamo uli
pon kondili anak na. Ug tungod 
kay kamo iya nang anak, ang 
Dios maghatag kaninyo sa tanan 
nga anaa kaniya. —Galacia 4:6, 7

Ug kay mga anak man kita niya, 
madawat nato ang mga pana
langin nga gitagana sa Dios ug 
madawat nato kini uban kang 
Cristo.… —Roma 8:17a
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Nasayod kita nga diha sa ta
nang butang nagbuhat ang Dios 
alang sa kaayohan niadtong na
higugma kaniya, kadtong iyang 
mga tinawag sumala sa iyang 
katuyoan. Kadtong gipili nang 
daan sa Dios, gilain niya aron 
mahisama sa iyang Anak, aron 
ang iyang Anak mahimong ka
magulangan sa daghang mga 
magsoon. —Roma 8:28, 29
Maglakaw Diha sa Gugma ni Cristo

“Nahigugma ako kaninyo ingon 
nga ang Amahan nahigugma 
ka nako. Pabilin kamo sa akong 
gug ma.” —Juan 15:9

Mag-alagad Sama Kang Cristo
“…Apan ako ania nagsilbi ka

ninyo.” —Lucas 22:27b
Magmapinasayloon

Unya miingon si Jesus, “Ama
han, pasayloa sila kay wala sila 
mahibalo sa ilang gibuhat.” 
 —Lucas 23:34a

Magmalulot ug Magamaayo
Ako, si Pablo, nga giingong 

ma pa inubsanon kon atubang 
ka ninyo apan isog kon layo, na
ngaliyupo kaninyo. Tungod sa 
kalumo ug kaluoy ni Cristo. 
 —2 Corinto 10:1

ANG DIOS NAGBUOT NGA MAHISAMA  
KANIYA ANG IYANG MGA ANAK
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MAGKINABUHI NGA TAKOS
Gidasig namo kamo, gilipay ug 

gitambagan kanunay sa pagkina 
buhi sa paagi nga makapahimu
ot sa Dios kinsa maoy nagtawag 
kaninyo aron kamo makaambit 
sa iyang Gingharian ug himaya. 
 —1 Tesalonica 2:12

Ang tawo nga wala magpabilin 
ug wala motuman sa pagtulonan 
ni Cristo, wala kaniya ang Dios. 
Apan ang Amahan ug ang Anak 
anaa kaniya nga nagsunod sa 
pagtulonan ni Cristo. —2 Juan 9

Si Cristo Magbaton ug Asawa  
nga Dili Madani sa Uban

Bulahan ang tawo nga mo ba rog 

taliwala sa mga pagtintal kay sa 
iyang pagdaog makadawat si ya 
sa kinabuhi, ang ganti nga gi sa ad 
sa Dios alang niadtong mga na
higugma kaniya. —Santiago 1:12

“Ipakita ko kaninyo sa unsa 
ma hisama ang tawo nga moduol 
ka nako unya mamati sa akong 
gi sulti ug motuman niini. Sama 
si ya sa tawo nga nagtukod ug 
ba lay. Nagkalot siyag lawom ug 
gi pahiluna niya ang sukaranan 
di ha sa ibabaw sa bato. Sa di
hang mibaha ang suba ug mi
has mag niining balaya, wala kini 
matayog kay maayo man nga 
pagkatukod.” —Lucas 6:47, 48
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IYANG MGA BINUHAT
Kay pinaagi sa pagtuo nalu

was kamo tungod sa grasya sa 
Dios. Dili kini inyong buhat kon
dili gasa sa Dios. Busa walay 
makapasigarbo niini sanglit dili 
man kini bunga sa inyong mga 
paningkamot. Mga binuhat kita 
sa Dios. Ug gibuhat kita niya di
ha kang Cristo Jesus aron mag
buhat kita sa maayo nga maoy 
iyang tuyo alang kanato. 
 —Efeso 2:810

Daygon ta ang Dios kansang ga
hom ania kanato ug maoy maka
hatag ug labaw pa kay sa atong 
pangayoon o hunahunaon; day
gon ta siya diha sa simbahan ug 

diha kang Cristo Jesus ngadto sa 
tanang kaliwatan hangtod sa ka 
hangtoran! Amen. —Efeso 3:20, 21

Himoong Hingpit Diha Kaniya
Hangtod magkahiusa kitang ta

nan diha sa pagtuo ug sa atong 
ka hibalo mahitungod sa Anak sa 
Dios. Unya mahingkod kita sama 
sa kahingkod ni Cristo. —Efeso 4:13

Kay ang tibuok nga pagkaDios 
anaa kang Cristo sa iyang pagka
tawhanon ug gihatagan kamog 
hingpit nga kinabuhi diha sa in
yong pagkahiusa kaniya. Labaw 
siya sa tanang espirituhanong 
pangulo ug awtoridad.

—Colosas 2:9, 10
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AKO SAKOP SA ASAWA SA HARI
Ngano Siya nga Gisimba sa 
Daghang mga Manulonda 

Nahigugma man sa Nahulog ug 
Rebelyosong tawo?

Sa dihang gipadala sa Dios ang 
iyang panganay nga Anak ngan
hi sa kalibotan, miingon siya, 
“Kinahanglan simbahon siya sa 
tanang mga anghel sa Dios.”  
 —Hebreo 1:6

Malipayon ako uban sa kalibo
tan ug sa katawhan. 
 —Panultihon 8:31

…Patay na sa Balaod kay ba
hin man kamo sa lawas ni Cristo. 
Karon iya na kamo ni Cristo nga 
gibanhaw aron magkinabuhi kita 

nga mapuslanon alang sa Dios.
 —Roma 7:4b
Kita usab, bisan daghan, usa 

lamang ka lawas nga nahiusa 
diha kang Cristo ug nalambigit 
kita sa usagusa ingon nga nag
kalainlaing ba hin sa usa ka la
was.  —Roma 12:5

Bug-os nga Gugma  
Alang sa Asawa

Kon wala magdumi li ang Dios 
sa pagtugyan sa iyang Anak 
ngadto sa kamatayon alang ka
natong tanan, dili ba hatagan 
usab kita niya sa tanang butang 
nga atong pangayoon kaniya? 
 —Roma 8:32
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PAGATUGOTAN PAGLINGKOD SA TRONO!
Ang modaog patuparon ko pag 

lingkod sa akong trono ingon 
nga gipalingkod ako tupad sa 
akong Amahan diha sa iyang tro
no tungod kay midaog man ako. 
 —Gipadayag 3:21

Ang Siyudad sa Hari 
ug ang Asawa

Gipangandoy hinuon nila ang 
labi pang maayong nasod nga 
mao ang langitnong nasod. Busa 
wala ikaulaw sa Dios ang ilang 
pagila kani ya nga ilang Dios kay 
nagandam man siyag usa ka si
yudad alang kanila. 
 —Hebreo 11:16

Ang makadaog himoon kong 
haligi sa templo sa akong Dios 
ug magpabilin gayod siya niini. 
Isulat ko diha kaniya ang ngalan 
sa akong Dios ug ang ngalan 
sa siyudad sa akong Dios nga 
mao ang bagong Jerusalem nga 
manaog sa langit gikan sa akong 
Dios.… —Gipadayag 3:12a

Bulahan kadtong naglaba sa 
 ilang bisti aron sila hatagan sa 
ka tungod sa pagkaon sa bunga 
sa kahoy nga naghatag sa kina
buhi ug sa pagsulod sa mga 
gang haan sa siyudad. 
 —Gipadayag 22:14
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ANG TINUOD NGA MGA BAHANDI
“Busa kon kamo dili kasaligan 

sa inyong paggamit sa bahandi 
niining kalibotana, kinsay mopi
yal kaninyo sa tinuod nga ba han
di?” —Lucas 16:11

“Nasayod ako sa imong mga 
giantos ug sa imong kakabos 
apan ang tinuod dato ka!…” 
 —Gipadayag 2:9a

Kay nasayod kamo sa gras ya 
sa atong Ginoong JesuCristo. 
Bisan siya dato, nagpakakabos 
siya tungod kaninyo aron mada
to kamo pinaagi sa iyang kaka
bos. —2 Corinto 8:9

Pahimangnoi ang mga dato 

nga dili sila magmapahitason 
ug dili magsalig sa bahandi kon
dili sa Dios. Kay ang bahandi dili 
ma kahatag ug kasigurohan apan 
ang Dios sa walay sukod nagha
tag kanato sa tanan aron kita 
malipay. Sultihi sila sa pagbuhat 
ug maayo ug sa pagpadato diha 
sa mga maayong binuhatan, sa 
pagkamahinatagon ug sa pagta
bang sa uban. Niining paagiha 
makatigom sila ug bahandi nga 
mahimo nilang ligon nga su
ka ranan alang sa umaabot ug 
maangkon unya nila ang kinabu
hing matuod.

—1 Timoteo 6:1719
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ANG BILI SA TINUOD NGA MGA 
BAHANDI ALANG KANAKO

Ilisdan niya ang atong mga la
was nga may kamatayon sa la was 
nga mahimayaon sama sa iya ha 
pinaagi sa gahom nga gi gamit 
niya sa pagmando sa ta nan. 
 —Filipos 3:21

“Ug karon itugyan ko kamo 
ngadto sa Dios ug sa mensahe sa 
iyang grasya. Makaligon siya ug 
makahatag kaninyo sa mga pa
nulondon nga gitagana alang sa 
tanang katawhan nga iyang giba
laan.” —Mga Buhat 20:32

Pasalamati ninyo ang Amahan 
nga naghimo kaninyong takos 
sa pagambit sa gitagana sa Dios  
alang sa iyang katawhan didto sa 

gingharian sa kahayag. Kay gilu
was kita niya gikan sa gahom sa 
kangitngit ug gidala ngadto sa 
gingharian sa iyang hinigug mang 
Anak. —Colosas 1:12, 13

Ako nga labing ubos sa tanang 
katawhan sa Dios, gihatagan sa 
Dios niining pribilihiyo sa pag
sang yaw sa Maayong Balita ma
hi tungod sa dili masukod nga ba
handi ni Cristo ngadto sa mga dili 
Judio. —Efeso 3:8

Ang matuod ninyong kinabuhi 
mao si Cristo ug inigpakita niya, 
makita usab kamo uban kaniya ug 
moambit sa iyang himaya. 
 —Colosas 3:4
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GINOO, AKO NALIPAY NGA AKO IMO!
Apan magmalipayon ug mag

sadya unta ang tanan nga moda
ngop kanimo! Ang tanan nga 
ma pa salamaton sa kaluwasan 
nga gikan kanimo, moingon unta 
ka nu nay, “Pagkagamhanan sa 
Ginoo!” —Salmo 40:16

Paglipay ug pagmaya, kamong 
mga matarong tungod sa nahimo 
sa Ginoo!…  —Salmo 32:11a

Paglipay kamo kanunay diha 
sa Ginoo. Sublion ko pagingon: 
paglipay kamo! —Filipos 4:4

Ug kining gamay ug lumala
bay nga kalisdanan nga among 

giantos naghatag kanamog la
bi han kadako ug walay kata po
sang himaya nga labaw kaayo 
kay sa mga kalisdanan. 
 —2 Corinto 4:17

Pagmaya pagayo, O katawhan 
sa Sion! Singgit, O katawhan sa 
Jerusalem! Moanha kanimo ang 
imong hari.… —Zacarias 9:9a

“Apan ayaw kamog kalipay 
tu ngod kay ang mga yawa mi
patuo kaninyo kondili paglipay 
hinuon kamo kay ang inyong 
mga ngalan nahisulat didto sa 
langit.” —Lucas 10:20
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Busa pagmatngon kamo ug 
ayaw pagdumili sa pagpamati 
kaniya nga nagsulti. Kadtong 
midumili sa pagpamati niadtong 
nagsangyaw sa mensahe sa 
Dios dinhi sa yuta wala gayod 
makalikay sa silot. Labi pa kitang 
dili makalikay kon isalikway nato 
siya nga nagsulti gikan gayod sa 
langit! —Hebreo 12:25

“Mobangon ang pangulo sa 
panimalay ug sirhan niya ang 
pul tahan. Unya magtindog kamo 
didto sa gawas ug magsugod 
kamo pagtuktok sa pulta han ug 
moingon, ‘Sir, ablihi in ta won 
ang pultahan!’ Ug motubag siya 

kaninyo, ‘Wala ako mahibalo kon 
taga diin kamo!’ ” —Lucas 13:25

Ang Kaluoy nga Isalikway  
Mahimong Kaligutgot

Gamiton niya ang tanang paa
gi aron malimbongan ang mga 
lag lagonon. Pagalaglagon sila 
kay wala man nila dawata ug hi
gugmaa ang kamatuoran. Kon 
gi buhat pa nila kini, maluwas 
unta sila. Tungod niini, gipa
dadan sila sa Dios ug dakong 
kalibog aron motuo sila sa bakak 
ug aron kasilotan ang tanan nga 
wala motuo sa kamatuoran apan 
nagpatuyang hinuon sa pagpa
kasala. —2 Tesalonica 2:1012

ISALIKWAY MO BA SA DAYON ANG IYANG KALUOY?36



KINSA BA AKO KON WALA KINI NGA HARI? 37
Pagahukman Pinaagi sa Pulong
“Adunay mosilot niadtong mag

sa likway kanako ug dili mo dawat 
sa akong mensahe. Ang pu long 
nga akong gisulti mao unya ang 
maghukom kaniya sa ka ta po
sang adlaw!” —Juan 12:48
Puno sa Sala, Hinukman sa Silot

“Ang tanan nga motuo sa Anak 
dili silotan. Apan kadtong dili 
motuo kaniya gisilotan na kay 
wala man siya motuo sa bugtong 
Anak sa Dios.” —Juan 3:18

Kay wala nay sakripisyo alang 
sa mga sala kon tuyoon gayod 
na to ang pagpakasala human 
ki ta makahibalo sa kamatuoran. 

Ang nahibilin hinuon mao na 
lang ang kahadlok sa umaabot 
nga paghukom ug sa mabangis 
nga kalayo…. —Hebreo 10:26, 27a

Gihigugma ug Ginapangita
Gipadayag sa Dios ang iyang 

gugma kanato pinaagi sa pag
padala sa iyang bugtong Anak 
 nganhi sa kalibotan aron maka
baton kita sa kinabuhing walay 
kataposan pinaagi kaniya. 
 —1 Juan 4:9

Ang Espiritu ug ang Pangasaw 
onon miingon, “Dali ngari!” Ug 
ang tanang nakadungog pai ngna 
usab, “Dali ngari!”…

—Gipadayag 22:17a



BUANG ANG TAWO NGA MOADTO SA IMPIYERNO
Maoy Binuang ang Pagpuyo sa 
Eternidad sa Dayon nga Kasakit 

uban Kang Satanas Diha sa 
Impiyerno nga Unta Matagam-

taman Mo man ang Dili Matukib 
nga Kalipay Diha kang Cristo 

nga Magalingkod sa Trono 
Hangtod sa Kahangtoran

Ang mga buangbuang nag 
ingon sa ilang kaugalingon, “Wa
lay Dios.”… —Salmo 53:1a

Tungod niini miingon ang Gi noo 
kaniya, “Kamong mga Pari seo 
naghinlo sa gawas nga ba hin 
sa tasa ug plato apan ang su

lod ninyo puno sa pagpanikas 
ug kadaotan. Mga buang! Dili ba 
ang Dios nga maoy nagbuhat sa 
gawas nga bahin mao usab ang 
nagbuhat sa sulod?”  
 —Lucas 11:39, 40

“Apan ang tanan nga nakadu
ngog sa akong gisulti ug dili mo
tuman niini, mahisama sa usa ka 
tawong buangbuang nga nagtu
kod sa iyang balay diha sa balas. 
Sa dihang mibundak ang ulan ug 
mibaha ug ang hangin mihapak 
ug mikusokuso niadtong balaya, 
natumba kini ug nagunob!” 
 —Mateo 7:26, 27

38



ANG IMPIYERNO MAO ANG DAPIT SA 
MAGASALIKWAY SA DIOS

Ang Dapit Pagaadtoan sa Magsa- 
salikway sa Hari sa Himaya

“Magutbo sa walay ka ta po san 
ang aso sa kalayo nga magsakit 
kanila. Adlaw ug gabii magantos 
sa walay hunong kadtong misim
ba sa mananap ug sa larawan nii
ni o si bisan kinsa nga napatikan 
sa ngalan sa mananap.”  
 —Gipadayag 14:11

Apan kon ang yuta tugkan ug 
mga tunok ug mga sagbot, wala 
kini kapuslanan ug tunglohon 
kini sa Dios ug laglagon pinaagi 
sa kalayo.  —Hebreo 6:8

“Ipadala unya sa Anak sa Tawo 

ang iyang mga anghel. Hiposon 
nila gikan sa iyang gingharian 
ang tanan nga maoy nakaangin 
sa mga tawo sa pagpakasala, 
lakip ang tanan nga nagbuhat 
ug daotan. Itambog sila ngad
to sa kalayo nga nagdilaab diin 
maghilak sila ug magkagot sa 
ilang ngipon.”  —Mateo 13:4142
Ang Dios Andam sa Pagbuhat ug 
mga Milagro Aron Mahalikay Kita 
sa Impiyerno, Sama sa Iyang Pag-
atubang sa Impiyerno Alang Kana-
to, Pagbuntog sa Kamatayon nga 
Dayon, ug sa Pagkabanhaw Aron 
Kita Makakaplag diha Kaniya Niini 
nga Kadaogan ug Mabuhi.
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40
Hingpit ug Dayon nga Kadaogan 

Ibabaw ni Satanas
Unya nakita ko ang usa ka ang

hel nga mikunsad gikan sa langit. 
Nagdala siyag dakong kadena ug 
yawi alang sa bungaw nga dili 
matugkad. Gidakop niya ang dra
gon, ang karaang bitin nga mao 
ang Yawa o Satanas, ug gi ga pos 
kini sulod sa 1,000 ka tuig. Gitam
bog sa anghel ang yawa ngadto 
sa bungaw unya iya ki ning gi
sirhan ug gitrangkahan aron ang 
yawa dili na makapan limbong sa 
mga kanasoran hangtod nga ma
tapos ang 1,000 ka tuig. Tapos ni
ana, buhian siya su lod sa mubong 

panahon.  —Gipadayag 20:13
Tapos sa 1,000 ka tuig, buhian si 

Satanas gikan sa bilanggoan. Ang 
Yawa nga naglimbong kanila gi
tambog usab ngadto sa linaw nga 
kalayo ug asupre diin gitambog 
ang mananap ug ang bakakong 
propeta. Didto sakiton sila adlaw 
ug gabii hangtod sa ka hangtoran.  
 —Gipadayag 20:7 ug 10

…Si Jesus usab nahimong sa
ma kanila ug miambit sa ilang 
tawha non nga kinaiya. Gihimo 
niya kini aron nga pinaagi sa 
iyang kama tayon, malaglag niya 
ang Yawa nga may gahom batok 
sa kama tayon. —Hebreo 2:14b

ANG HARI SA MGA HARI MOBILANGGO NI SATANAS



HUKOM KARON KON KINSA ANG IMONG 
 ALAGARON SA KAHANGTORAN

“Dili mahimo nga ang usa ka 
tawo magpaulipon sa duha ka 
agalon kay mahitabo gayod nga 
iyang dumtan ang usa ug ang 
usa iyang higugmaon o unongan 
niya ang usa ug ang usa iyang 
tamayon. Dili kamo makapauli
pon sa Dios ug sa salapi.” 
 —Mateo 6:24

Nagsunod ba Ikaw ni Satanas  
Ngadto sa Bilanggoan?

“ ‘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 ka taw
han nga gibalaan sa Dios.’ ” 
 —Mga Buhat 26:18

“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
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Si Jesus mitubag, “Kon nasa
yod ka pa unta sa gasa sa Dios, 
ug kon kinsa kining nangayo 
kanimog tubig, mangayo ka ga
yod unta kaniya ug hatagan ka 
niyag tubig nga naghatag sa 
kinabuhi.” —Juan 4:10

Gipakita usab sa anghel kana
ko ang suba sa tubig sa kinabuhi 
nga nagpangidlap daw kristal. 
Nag gikan ang maong suba sa 
trono sa Dios ug sa Nating Kar
nero. Midagayday kini sa tali
wala sa dalan sa siyudad. Sa 
isigkadaplin sa suba may kahoy 
nga naghatag sa kinabuhi nga 

mamungag kausa matag bulan 
ug ang mga dahon niini tambal 
alang sa kanasoran. Walay bisan 
unsa nga tinunglo sa Dios nga 
makaplagan diha sa siyudad. 
Anaa sa siyudad ang trono sa 
Dios ug sa Nating Karnero ug 
simbahon siya sa mga alagad 
niya. —Gipadayag 22:13

“Kay ang Nating Karnero nga 
anaa sa taliwala sa trono maoy 
magbantay ug maggiya kanila 
ngadto sa tinubdan sa mga bu
hing tubig. Pahiran sa Dios ang 
tanang luha sa ilang mga mata.” 
 —Gipadayag 7:17

ANG BUHING MGA TUBIG NAGDAGAYDAY 
SA AKONG MGA TIIL
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“Apan labaw sa tanan, paharia 
ninyo ang Dios ug pagkinabuhi 
kamo uyon sa iyang kabubuton 
ug ang ubang mga butang ihatag 
ra niya kaninyo.” —Mateo 6:33

Apan didto mangita kamo sa 
Ginoo nga inyong Dios ug makit
an ninyo siya kon mangita kamo 
kaniya sa bugos ninyong ka
sing kasing. —Deuteronomio 4:29

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

“Sultihan ko sila, ‘Daro ha ang 

inyong uma, ug ipugas ang binhi 
sa katarong, aron maani ninyo 
ang bunga sa gugma nga walay 
paglubad. Panahon na nga pa
ngi taon ninyo ako, ang Ginoo, 
aron ipaulan ko kaninyo ang ka
lu wasan.’ ” —Oseas 10:12

Dangop sa Ginoo samtang 
may panahon pa; sangpita ninyo 
siya samtang siya duol pa. 
 —Isaias 55:6

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

NASIPYAT KA BA? SA KINASINGKASING 
PANGITAA SIYA!
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…Nadungog ko ang ilang pag 
ingon, “Dayga ang Dios kay 
naghari ang Ginoo nga Labing 
Gamhanan! Maghugyaw ug mag
li pay kita ug daygon nato ang 
iyang pagkagamhanan! Kay mi a
bot na ang panahon sa kasal sa 
Nating Karnero ug andam na ang 
iyang pangasawonon. Gi pasul
ob siya sa bisting lino nga sulaw 
ang kaputi ug limpyo.” Ang lino 
mao ang maayong binuhatan 
sa katawhan sa Dios. Unya mii
ngon ang anghel kanako, “Isulat 
kini: Bulahan ang gidapit pag
tambong sa bangkite sa kasal 
sa Nating Karnero.” Ug miingon 

pa gayod ang anghel, “Mao kini 
ang matuod nga mga pulong sa 
Dios.” —Gipadayag 19:6b9

…“Dali ngari ug patanawon ko 
ikaw sa Pangasawonon sa Na 
ting Karnero.” Unya gigamhan 
ako sa Espiritu ug gidala sa ang
hel ngadto sa tumoy sa habog 
kaayong bukid ug gipakita kana
ko ang Jerusalem, ang Balaang 
Siyudad nga mikunsad gikan sa 
langit ug gikan sa Dios. Naggi
lakgilak kini sa himaya sa Dios. 
… Ug maglakaw ang katawhan 
sa kalibotan diha sa kahayag nii
ni….  
 —Gipadayag 21:9b11a ug 24a

ANG PANIHAPON SA KASAL—ANG DIOS NANGASAWA!44



Magpasakop Kaniya
…Hinuon, itugyan sa Dios ang 

inyong kaugalingon ingon nga 
mga gi banhaw gikan sa kamata
yon.… —Roma 6:13b

Mahigugma sa Bana
Ang grasya sa Dios maanaa sa 

tanan nga nahigugma sa atong 
Gi noong JesuCristo sa gugma 
nga walay paglubad. —Efeso 6:24

Nahiusa Kaniya
…Pinaagi sa maong mga gasa 

…ug makaambit sa diosnong 
kinaiya. —2 Pedro 1:4b
Puno sa Diosnong Paghigugma
Apan ang nagtuman sa iyang 

sugo, nahingpit diha kaniya ang 
gugma sa Dios.… —1 Juan 2:5a

Walay Buling
Busa, mga hinigugma, sam

tang nagpaabot kamo nianang 
Adlawa, paningkamot kamo pag
ayo nga mahimo kamong putli 
ug dili masaway sa Dios ug may 
pakigdait kaniya. —2 Pedro 3:14

Magbaton sa Hingpit nga Grasya
…Ibu tang gayod ang inyong 

paglaom diha sa grasya nga 
ihatag kanin yo sa panahon nga 
mapada yag na si JesuCristo.  
 —1 Pedro 1:13b

ANG MATANG SA ASAWA ALANG SA DIOS 45



LUMPAGON SA HARI ANG TIBUOK 
KALIBOTAN NGA REBELYON
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“Ug makigaway sila sa Na ting 
Karnero. Apan buntogon sila niya 
ug sa iyang mga ti na wag ug pi nili 
ug matinumanon nga mga ala gad 
kay siya Gi noo man sa mga ginoo 
ug Hari sa mga hari.”  
 —Gipadayag 17:14

Ug mao kini ang kastigo nga ipa
hamtang sa Ginoo sa mga nasod 
nga mangahas sa pagsulong sa 
Jerusalem: maganam ug ka dunot 
ang ilang unod bisag buhi pa sila 
lakip ang ilang mga mata ug dila. 
 —Zacarias 14:12

Unya moabot ang kataposan ug 
buntogon ni Cristo ang tanang 
pangulo, mga awtoridad ug mga 

kagamhanan. Unya itugyan niya 
ang Gingharian ngadto sa Dios 
nga Amahan. —1 Corinto 15:24

Unya ang Tawong Yawanon mo
anhi ug patyon siya sa Gi noong 
Jesus pinaagi sa huyop ug sa ka
sulaw sa iyang pagpadayag.  
 —2 Tesalonica 2:8

Unya usa ka gamhanang ang
hel ang mipunit ug bato nga sa
ma kadako sa dakong gali ngan 
ug gitambog kini ngadto sa dagat 
ug miingon siya, “Sama niini ka
makalilisang ang pagkapukan sa 
dakong siyudad sa Babilonia ug  
dili na gayod siya makita pag 
usab.” —Gipadayag 18:21



“…Kay gipatay ka ug pinaagi 
sa imong dugo gitubos mo ang 
ka tawhan alang sa Dios.… Gihi
mo mo silang gingharian sa mga 
pari aron magalagad sa atong 
Dios; ug maghari sila sa kali
botan.” —Gipadayag 5:9b, 10

Bulahan kaayo ang nahiapil sa 
unang pagbanhaw. Wala nay ga
hom kanila ang ikaduhang kama
tayon. Mahimo silang mga pari 
sa Dios ug ni Cristo ug maghari 
sila uban kaniya sulod sa 1,000 
ka tuig. —Gipadayag 20:6

…“Ang gingharian sa kalibotan 

na himo nang gingharian sa 
atong Ginoo ug sa iyang Cristo 
ug maghari siya hangtod sa ka
hangtoran!” —Gipadayag 11:15b

…Nakita ko usab ang mga ka
lag niadtong gipamunggo tan 
tungod sa pagsangyaw nila sa 
kamatuoran nga gi pa da yag ni 
Jesus ug tungod sa pulong sa 
Dios. Wala sila mosimba sa ma
nanap o sa iyang larawan. Wala 
sila magpapatik sa ilang agtang 
ug kamot sa timaan sa mananap. 
Nabanhaw sila ug naghari uban 
kang Cristo sulod sa 1,000 ka 
tuig. —Gipadayag 20:4b

1,000 KA LIBO KA TUIG NGA PAGHARI 
(HONEYMOON) DINHI SA YUTA
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KINABUHING DAYON UBAN SA BANA
Pagkamalipayon! Ang Dios ug Ako 
Magakuyog sa Walay Kataposan
…Maoy unang mabanhaw kad

tong nangamatay nga nagtuo 
kang Cristo. Unya kita nga buhi 
pa niadtong adlawa, bayawon 
uban kanila didto sa mga pa
nganod aron pagsugat sa Ginoo. 
Ug kita unya uban na kanunay sa 
Ginoo. —1 Tesalonica 4:16b, 17

…“Karon ang puloyanan sa 
Dios ania na sa katawhan. Mag
puyo na siya tipon kanila ug 
sila mahimong iyang katawhan. 
Ang Dios makiguban kanila ug 
siya mahimo nga ilang Dios. 
Pahiran niya ang ilang luha ug 

wala nay kamatayon o kasu
bo, paghilak o kasakit kay na 
hanaw na man ang daang mga 
butang.” —Gipadayag 21:3b, 4

Didto wala nay gabii ug dili na 
sila magkinahanglan ug mga su
ga o kahayag sa adlaw kay ang 
Ginoong Dios mao may ilang ka
hayag, ug maghari sila hangtod 
sa kahangtoran. —Gipadayag 22:5

“Amahan, gihatag mo sila ka
na ko ug buot ko nga bisan asa 
ako atua usab sila aron makakita 
sila sa akong himaya, ang hima ya 
nga imong gihatag kanako.…” 
 —Juan 17:24a
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