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 “BORN” “DIED” 

Ang matag lugar sa kalibutan adunay sementeryo 

nga nagpamatuod sa katinuud nga ang imong 

kinabuhi hapit na matapos. Andam naka? Unsa ang 

mahitabo pagkahuman nimo mamatay? 

KAMATUORAN: SA DILI MADUGAY IKAW MAMATAY 

 

 

IMONG NGALAN 

ADLAW’NG NATAWHAN 

ADLAW SA KAMATAYON 
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HUMAN IKAW MAMATAY 

 

 

 

 

 

MAHIMO KA NGA MAGTUO NGA IKAW MAO 

 MAADTO SA LANGIT O IMPIYERNO 

 MAGSULOD SA KALIBUTAN SA ESPIRITU 

 MAGBALIK NGA USA KA HAYOP O LAING 
PERSONA 

 YANO NGA MAHUNONG SA PAGLUNTAD 
 

O DILI KAHA 

 MAHIMO NGA WALA KA KAHIBAW UNSA 
IMONG PAGATUOHAN 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

DILI MAHIMO NGA SILA TINUOD! 

USA KA KALIBUTAN--DAGHANG MGA RELIHIYON 

Adunay gibanabana nga 4,200 nga mga relihiyon sa kalibutan. Daghan 

kana nga mga relihiyon! 

Ang Islam, ang pagtuo sa Baha'i, Budismo, Hinduismo, ug daghang 

lainlaing mga porma sa Kristiyanismo pipila lamang kini nga nga ehemplo. 

4,200 nga mga relihiyon — ug silang tanan nagtudlo og lahi nga pagtulun-

an sa kung giunsa nato nakaabut dinhi, kung unsa ang atong katuyoan, ug 

kung unsa ang mahinabo pagkahuman nga kita mamatay. 

Ug tungod kay lahi ang ilang gitudlo 



 

 

      

                                     

      

 

  

SA KADAGHAN SA MGA RELIHIYON, DALI RA KITA MAGLIBOG 

UG ANG ETERNIDAD DUGAY KAAYO NGA KITA MASAYUP! 

 

MGA 

RELIHIYON SA 

KALIBUTAN                    

SULOD 

DINHI 

  



 

 

 

 

 

  

 

SA KINING MGA RELIHIYONA... 

Paano nato mahibaw-an kung unsa dinhi ang tinuod? 

Giunsa naton 
mahibal-an kung 
hain ang tinuod? 

Kristiyanismo. 

Kristohanong mga 
tinuohan 
Mga Pagtuo sa 
Tribo 
Ang Bahá'í nga 
Pagtuo 
Pagtuo sa Islam 
Budismo 
Hinduismo 



 

 

1. Your life has eternal meaning and purpose!
2. There is hope for you beyond the grave!
3. You will be held accountable by your Creator! 

 

Tungod kay ang tinuod nga Dios nahigugma kanato, gihatag Niya 
kanato ang Iyang Pulong, aron mahibal-an nimo nga… 

Makatabang kanimo kining librito nga makat-unan/mahibaw-an ang 
bahin sa Diyos gikan sa kaugalingon Niyang Pulong, aron mahibal-an 
nimo kung unsa nimo matuman ang imong katuyoan sa kalibutan, ug 
magmadinaugon sa lubnganan, ug madawat sa Diyos sa panahon 
nga ikaw mamatay. Mahimo ba nimo palihug nga ipadayon ang 
pagbasa? Ang imong eternal kaayohan nameligro, ug ang 
kahangturan dugay kaayo na nga sayup! 

1. Ang imong kinabuhi adunay mahangturon nga kahulugan ug
katuyoan!

2. Adunay paglaum alang kanimo sa human sa lubnganan!
3. Gihigugma ka sa imong Magbubuhat! 
4. Magpanubag ka sa imong Magbubuhat! 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Ang Dios nakigsulti sa tawo 

Kini nga kalibutan puno sa hinimo sa 
tawo nga mga relihiyon nga dili uyon 
ug diin ang tanan gibase sa mga 
ideya sa mga tawo. Atubangan nato 
kini, ang labing paagi ra nga mahibal-
an nato ang kamatuoran bahin sa 
Diyos mao kung madungog nato kini 
gikan sa Diyos mismo. Kini ang 
hinungdan nga dili gyud kita magsalig 
sa mga ideya sa tawo apan aduna 
kita'y usa ka diosnon nga dinasig 
(hinatag sa Diyos) nga rekord nga 
atong masaligan. 

 

Ang tanan 

nga kasulatan 

dinasig sa 

Diyos.  

II Timoteo 3:16 



 

 

 

 

 

 

Ang Dios nakigsulti sa tawo 

Ang 

Hudiohanong 

Bibliya (naila 

usab nga Torah, 

Daang Tugon, 

ug uban pa) mao 

ang orihinal nga 

libro nga nag-

angkon nga ang 

Diyos ang 

tagsulat niini. 

Ang matag uban pang mga "sagrado" nga sinulat 

pinahiuyon kini sa Hudiohanong nga Bibliya.* 

Sunni hadith 
Shia hadith 

Koran Bag-ong Tugon 

Libro sa Mormon 
Apocrypha 

Hudiohanong nga Bibliya (Daan Tugon) 

Ang Hinduismo ug ang pagtuo sa Bahá'í usa ka pagsagol sa tanan nga 
mga relihiyon, sa ingon dili kini inspirado sa Diyos ug wala gidala. 



 

 

 

 

 

Gikan sa usa ka libro, ang 
Hudiohanong Bibliya, naggikan 
ang matag punoan nga 
monotheistic nga relihiyon 
(pagtuo sa usa ka tinuod nga 
Diyos, nga nagpadayag sa Iyang 
kaugalingon sa tawo). 

 Kristiyanismo
 Judaismo
 Katolisismo
 Muslim (Islam)
 Mormonismo
 Saksi ni Jehovah

Ang problema mao kini, bisan kung kining tanan nga mga relihiyona 
naggikan sa parehas nga libro, wala sila ningtudlo ug parehas nga butang. 
Mao nga unsaon man nato mahibaw-an kung unsa dinhi ang TINUOD? 
Mahibaw-an nato ang kamatuoran pinaagi sa pagkahibaw sa orihinal nga 
mensahe sa Dios kanato sa Daang Tugon! 

Usa ka libro - Daghang mga Relihiyon 



 

 

 

 

  

Ang Yawi aron masabtan ang Daang Tugon 

Ang pagsabut sa Daang Tugon mao ang 
yawi sa pagkahibalo sa kamatuoran 
bahin sa Diyos, kinabuhi, ug kamatayon. 

Ang Diyos MAHANGTURON — Ang Diyos wala’y sinugdanan, ug wala 
Siya’y katapusan. “… gikan sa walay katapusan ngadto sa walay 
katapusan, ikaw mao ang Dios” (Mga Salmo 90: 2). 
Ang Diyos ESPIRITU — “Ang Diyos Espiritu…” (Juan 4:24). 
ANG Diyos PERPEKTO— “Ikaw maayo ug nagabuhat ka ug mga maayo 

nga butang” (Mga Salmo 119: 68). 

Atong tan-awon ang 8 ka mahinungdanon 
nga mga butang nga gitudlo niini: 
UNA: 

 



 IKADUHA: Sa sinugdanan, gibuhat 
sa Diyos ang yuta, ang langit, ang 
kawanangan, ug ang tanan nga 
anaa niini. Tungod kay ang Diyos 
hingpit man, tanan nga gibuhat sa 
Dios maayo. Gibuhat sa Diyos ang 
usa ka tawo (Adan), diin gikan sa 
iyaha matawo ang tanang mga 
tawo. Gihigugma kaayo sa Diyos 

ang tawo. 

Pagsabut sa Daang Tugon 

"Ug nakita sa Diyos ang tanang butang nga iyang 

gibuhat, ug tan-awa, kini maayo kaayo." (Genesis 1:31)



 

                                        

 

IKATULO: Gibuhat sa Diyos ang tawo sa kaugalingon Niyang 
(Diyos) dagway. 

“Ug miingon and Diyos: Buhaton nato ang tawo sumala sa atong 

dagway, ingon sa kasama nato..” (Genesis 1:26). 

Pagsabut sa Daang Tugon 

"A ng GINOONG Diyos nato usa ka GINOO…” (Deuteronomio 6: 4b). 

“Ako ang GINOO, ug wala nay lain pa, wala nay Diyos 

gawas kanako…” (Isaias 45: 5). 

Timan-i nga ang Diyos nag-ingon “Nato” Ang Dios usa ka Diyos nga 

adunay tulo ka mga persona: 1) Diyos nga Amahan, 2) Diyos nga Anak, ug 

3) Diyos nga Balaang Espirito. Ang Dios dili tulo ka mga diyos; Siya usa ka

Diyos nga adunay tulo ka persona. Ang Diyos usa ka trinidad (tulo sa usa). 



 

 

  

Pagsabut sa Daang Tugon 

Tungod kay ang Diyos espiritu, gihatagan Niya kita ug 
usa ka espiritu, aron maila nato Siya ug masimba Siya. 

“Ang Dios Espiritu man, ug kinahanglan nga ang mga magasimba 

kaniya, managsimba kaniya sa espiritu…” (Juan 4:24). 

Ang Diyos ni hatag ug: 

Tanom - lawas (aton mukinabuhi ug mutubo) 
Mga hayop - lawas ug kalag (kaugalingung panghuna-huna) 
Tawo - lawas, kalag, ug Espiritu (Panghuna-huna sa Diyos) 

Diyos: mao ang tulo ka mga persona nga naglangkob sa usa ka Diyos (Amay, Anak, Espiritu) 

Tawo: mao ang tulo ka bahin nga naglangkob sa usa ka tawo (lawas, kalag, ug Espiritu) 



 

 

   

 

 

 

 

Pagsabut sa Daang Tugon 

Karon ang tanan nangamatay, tungod kay kita (sama kang Adan) tanan 
usab nakasala. 
“Busa, ingon nga pinaagi sa usa ka tawo, misulod ang sala sa 
kalibutan, ug pinaagi sa sala ang kamatayon; ug tungod niana, ang 
kamatayon mikaylap sa tanang mga tawo, kay niana ang tanan 

nakasala... ” (Mga Taga-Roma 5:12). 

IKAUPAT: Si Adan binuang nga nagrebelde batok sa iyang 
mahigugmaon nga Magbubuhat, ug gipili ang pagbuhat sa iyang 
kaugalingong kabubut-on imbis sa kabubut-on sa Diyos. Agi ug 
tubag sa pag-rebelde ni Adan (sala), gitunglo sa Diyos ang yuta 
nga gigikanan ni Adan. Nahatud kini sa kamatayon ni Adan. "Ang 
yuta tinunglo tungod kanimo… abog ka, ug sa abog ikaw 

mopauli" (Genesis 3: 17-19). 



 

 

 

 

 

 

 

Pagsabut sa Daang Tugon 

IKALIMA: Ang Dios hingpit nga maayo (balaan), busa gisalikway Niya 
ang tanan nga wala makaabut sa Iyang maayo ug hingpit nga 
sukdanan. Gihatag sa Diyos ang Iyang balaod aron mahibal-an sa 
mga tawo kung unsa ang maayo ug husto. Lakip sa daghang mga 
butang, gitudlo sa balaod sa Diyos nga kinahanglan nga: 

1. Ayaw pag-unaha ang bisag unsa nga 
butang labaw pa sa Diyos. 

2. Simbahon ang Diyos ug ang Diyos 
lamang.  

3. Higugma-a ug alagara ang Diyos, ug ayaw 
pagpasipad-i ang Iyang ngalan. 

4. Pasidunggi ang Diyos ingon ang 
Magbubuhat sa tanan nga mga butang ug 
tighatag sa kinabuhi. 

5. Sunda ug tahura ang mga ginikanan nga 
gihatag sa Diyos kanato. 

6. Ayaw pagdaot bisan kinsa sa 
bisan unsang paagi. 

7. Magmahimong putli ug 
magmatinud-anon sa among 
kapikas. 

8. Ayaw pagpangawat bisan 
unsa. 

9. Kanunay isulti ang tinuod. 
10. Magpasalamat sa kung unsa 

ang naa kanato, ug ayaw 
masina. 



 

 

 

 

 

 

 

IKA-UNOM: Kung timbangun kita sa Diyos sa timbangan sa Iyang hingpit nga 

balaod, ang atong paggawi mapakyas sa pagsunod sa Iyang mga mando. 

Pagsabut sa Daang Tugon 

"... Ikaw ginatimbang diha sa timbangan, ug nakita nga kulangan."  
(Daniel 5:27) 

 

IKAW 

BALAOD 
SA DIYOS 



 

 

 

 

 

 

"....ang kalag nga nakasala, kini mamatay." (Ezekiel 18:4) 

IKAPITO: Ang tanan nga nakasala (wala nakahimo sa hingpit nga pagsunod 
sa balaod sa Diyos ug pagbalanse ang timbangan) gisalikway ug gikondena sa 
Diyos. 

Pagsabut sa Daang Tugon 

 

BALAOD 
SA DIYOS 



 

 

I WILL SUPERIMPOSE THE WORD “REJECTED” IN 

RED FONT, LIKE A STAMP ACROSS THE WORD 

“YOU”. 

 

 

 

IKA-WALO: Bisan sa atong kasal-anan, gihigugma gihapon kita sa 
Dios, busa gisaad Niya nga buhaton ang usa ka butang nga katingad-
an: Nisaad Siya nga usa ka adlaw ipadala Niya ang usa ka 
“Manluluwas”, nga kuhaon ang atong kasal-anan, pildihon ang atong 
kamatayon, ug himuon kita nga dalawaton sa Diyos! 

Pagsabut sa Daang Tugon 

"Siya magabaton pag-usab ug 
kalooy kanato; siya magayatak sa 
atong mga kasal-anan; ug isalibay 

mo ang tanan nilang mga sala 
ngadto sa kahiladman sa dagat." 

(Micah 7:19) 

Bahin sa 
Manluluwas, ang 
Daang Tugon 

ningtagna… 



 

 

 Kaniadtong 712 BC, giingon sa Daang Kasulatan nga kining mahigugmaon 
nga Manluluwas magluwas kanato gikan sa atong mga kasal-anan, pinaagi 
sa pagdala Niya sa atong kasal-anan ug pagpas-an sa silot sa atong kasal-
anan puli kanato..     
 

 

 

 

Pagsabut sa Daang Tugon 

                                    

 

"....ang kalag nga 
nakasala, kini 

mamatay." 
(Ezekiel 18:4) 

Ang mga 
kasal-anan 

sa kalibutan 

"... gipas-an sa Ginoo ang tanan natong kasal-anan" (Isaias 53:6) 

Manluluwas Sala 



 

 

 
 

 

 

  

 

Pagsabut sa Daang Tugon 

Bisan kung ang maayo nga 

Manluluwas mamatay alang sa 

atoang mga sala, Siya sa Iyang 

kaugalingon wala’y sala. Giingon 

sa Diyos nga ang Manluluwas 

hingpit nga magsunod sa Iyang 

balaod, bisan pa hingpit nga 

molahutay ang silot alang kanato. 

“Bisan kung inosente siya, kuhaon niya ang silot alang sa 

mga sala sa uban, sa pagkaagi daghan sa kanila dili ang na 

mahinukman sa silot ” (Isaias 53:11-CEV). 

 

MANLULUWAS 

BALAOD 
SA DIYOS 



 

 

 

 

 

 

 
"Ug igabutang niya ang iyang duha ka mga kamot sa ulo sa kanding ug 
igasugid niya sa ibabaw niini ang tanan nga mga kadautan, mga sala… sa 
mga anak sa Israel, ug pagabalhin kini nila kini sa ulo sa kanding. (Levitico 
16: 21-GNB). 

Hangtod nga muabut ang espesyal 

nga adlaw, diin ang mga sala sa 

mga tawo igabutang sa gisaad nga 

Manluluwas, gisugo sa Diyos ang 

Iyang mga katawhan nga 

ipahamtang ang ilang kasal-anan sa 

baylo sa mga inosenteng hayop. 

Pagsabut sa Daang Tugon 

                

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ang pagbutang sa ilang mga sala 
nga simbolo nga gibutang sa 
mga inosenteng mga hayop, ang 
mga hayop (pananglitan mga 
karnero, kanding) gihukman nga 
patyon (gihalad), ug nagkadugo 
sila ug namatay sa lugar sa mga 

makasasala. 

“…ang kinabuhi sa unod naa sa dugo niini; ug 
gihatag ko kini kanimo sa halaran aron makuha ang 

imong sala …” (Levitico 17:11). 

Pagsabut sa Daang Tugon… 

 

 



 

 

 
 
 
 
  

Pagsabut sa Daang Tugon… 

Sa baylo, gidawat sa Diyos ang 

“pagka-inosente” sa kini nga 

mga hayop ingon usa ka 

pagtabon (pag-ula) alang sa 

mga sad-an nga tawo. Tungod 

sa kini nga pagtabon-sa-sala 

(pagtabon) makatan-aw ang 

Dios sa mga tawong sad-an ug 

makita nga inosente. 

 

Guilt 

 

 

Pagkawalay sala 
 

Pakasad-an 
 

“…kini pagadawaton alang kaniya aron sa pagtabon-sa-

sala alang kaniya” (Levitico 1:4). 

 



 

 

 
   

Pagsabut sa Daang Tugon 

 

HAYOP =             

 

MANLULUWAS= 

    

      

HULAGWAY         

(Simbolo) 

PAGBAYAD 

(Bahandi) 

“Kay dili mahimo nga ang dugo sa mga 

toro nga baka ug kanding makakuha sa 
mga sala " (Mga Hebreo 10:4). 

Ang mga paghalad sa hayop 
usa ka litrato sa umaabot 
nga bayad sa Diyos alang sa 
sala. Ang Diyos temporaryo 
nga modawat sa ilang 
pagkamatay ug pagkawalay 
sala hangtod nga ang 
pagkamatay ug pagkawalay 
sala sa Manluluwas 
naghatag sa tinuud nga 
bayad ug pag-ula alang sa 
atong mga sala.   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Kay alang kanato natawo 
ang usa ka bata, alang 

kanato gihatag ang usa ka 
anak nga lalake, ug ang 

kagamhanan igatugyan sa 
iyang abaga: ug ang iyang 

ngalan pagatawgon 
Kahibulongan, 

Magtatambag, Usa ka 
Makagagahum nga Dios, 

Usa ka Amahan nga walay 
katapusan, Usa ka 

Prinsipe sa Pakigdait” 

(Isaias 9:6). 

 

Apan kinsa man kini nga 
Manluluwas? 
 

Kinsa nga tawo ang hingpit nga 
makatuman sa balaod sa Dios? 
 

Ug kinsa ang nahigugma kanato 
nga igo nga magdala sa atong 
kasal-anan ug mamatay puli 
kanato? 
 

Mahimo sa DIOS! Oo, ang Dios 
nga Anak matawo ingon usa ka 
tawo, aron mahimo Niya nga 
mabuhi ang usa ka walay sala nga 
kinabuhi alang kanato ug 
pagkahuman mamatay ingon usa 
ka makasasala puli kanato! 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sa pagtapos sa Daang Tugon (430 BC), gisulti sa Diyos sa Iyang 
katawhan nga, sa wala pa moabut ang gisaad nga Manluluwas, 
magpadala una Siya usa ka espesyal nga sinugo aron maandam ang 
mga tawo ug andaman sila alang sa Iyang pag-anhi sa yuta.. 

“Ania karon, akong ipadala ang akong sinugo, ug siya 
magaandam sa dalan sa akong atubangan…” (Malaquias 3:1). 

 

Ug pagkahuman… ang mga tawo naghulat sa pag-abut sa 

Manluluwas (ug ang Iyang espesyal nga sinugo). 

Pagsabut sa Daang Tugon… 



 

 

 

 
 

 

  

UG ANG MANLUWAS NANGHARI! 

Paglabay sa 400 ka tuig, ang Manluluwas milagroso nga 
gipanamkon sa usa ka ulay nga ginganlan Maria. Ang iyang 
pagkahimugso gipahibalo sa kalibutan ug gidokumento alang 
kanato sa Bag-ong Tugon. 

“Ug magaanak siya usa ka anak nga lalake, ug pagatawgon 
ang imong ngalan JESUS; kay siya magaluwas sa iyang 

katawohan gikan sa ilang kasal-anan” (Mateo 1:21).   

“Ug ang manolunda miingon kanila… Nagdala ako kaninyo mga maayong 

balita sa dakung kalipay… Kay alang kaninyo natawo karon sa lungsod ni 

David ang usa ka Manluluwas, nga mao si Cristo nga Ginoo” (Lukas 2:10-11). 



 

 

 

  

Si Juan Bautista (ang 
espesyal nga sinugo) 
miabut dayon sa 
atubangan ni Jesus 
aron pasidan-an ang 
umaabot nga 
paghukum sa Diyos 
sa sala ug aron isulti 
sa tanan nga gusto 
ang pasaylo sa Diyos 
nga ang Manluluwas 
moabut na. 

Ang Espesyal nga Sinugo - Juan Bautista 

"Pagkasunod adlaw nakita ni Juan si 

Jesus… ug miingon," Tan-awa ang 

Kordero sa Dios, nga magakuha sa 

sala sa kalibutan! " (Juan 1:29)  

 Gipasabut ni Juan nga ang mga 

paghalad sa hayop sa Daang Tugon 

litrato ra sa Manluluwas, nga, sama 

sa usa ka gihalad nga nating 

karnero, mahimong tinuud nga pag-

ula alang sa sala. 



 

 

  

Ngano nga ang Daan ug Bag-ong Tugon? 

Ang usa ka "Kasabotan" nagahatag kung adunay mamatay. Kana ang 

hinungdan, kung maghimo kami usa ka kabubut-on, moingon kami:                                  

DAAN NGA TUGON: Ang pagpasaylo gisugo sa kamatayon sa 

mga hayop. “…kay ang dugo mao ang naghimo sa pagtabon-sa-
sala alang sa kalag” (Levitico 17:11). 

BAG-ONG TUGON: Ang pagpasaylo gibayad sa hingpit sa 

pagkamatay ni Jesus.    Gihubit kini ni Jesus ingon, “…ang bag-
ong tugon sa akong dugo, nga giula alang kanimo” (Lucas 22:20).  

"Kini ang akong katapusan nga testamento." 



 

 

 

 

 

 

 

JESUS - ANG ATONG DAKONG KAPULI 

Si Jesus natawo ingon atong kapuli.  Ang kinabuhi sa mga 
hayop dili mahimong ihulip sa mga tawo, apan si JESUS, 
ingon usa ka tawo, nagpuyo sa hingpit nga pagsunod sa mga 
kasugoan sa Dios sa among ngalan. 

Ang Biblia nag-ingon nga si Jesus “…gitintal sa tanan nga 
mga punto sama kanato, apan wala’y sala” (Mga Hebreo 
4:15). 

GIBUHAT KINI NI JESUS … 

Aron makuha nimo ang pasalig sa IYANG   
kinabuhi!                



 

 

 

 

 

 

 

JESUS - ANG ATONG DAKONG KAPULI 

Unya namatay si Jesus ingon atong kapuli.  Ang kinabuhi sa 
mga hayop dili mahimong ihulip sa mga tawo, apan si JESUS, 
ingon usa ka tawo, namatay aron sa pagbayad sa silot sa sala 
alang kanato. 

Giingon sa Biblia nga gihigugma kaayo kita sa Dios 
“…samtang kita mga makasasala pa, si Cristo namatay 
alang kanato” (Mga Taga-Roma 5:8).   

GIBUHAT KINI NI JESUS … 

Aron makuha nimo ang pasalig sa IYANG 
kamatayon! 



 

 

 

 

 

 

 

JESUS - GISALIKWAY UG GIKONDENA 

Bisan kung daghan ang mitoo ug midawat kang Jesus, 
ang kadaghanan sa mga tawo nagsalikway Kaniya ug 
gihukman Sia nga mamatay pinaagi sa paglansang sa 
krus sa Roma.   

“Ug gidala ni Jesus ang iyang krus, sa usa ka dapit nga 
ginganlan dapit sa usa ka bagolbagol, nga sa 

Hebreohanong Golgota, diin siya gilansang nila sa 
krus.” (Juan 19:17-18).  

Kini nga pagsalikway kang Jesus gitagna sa Daang 
Tugon: 



 

 

 

 

 

 

 

JESUS - GILANSANG SA KRUS 

Apan gamiton sa Diyos ang kamatayon ni Jesus didto sa Krus aron 

igahatag ang dakung pag-ula alang sa kasal-anan nga Iyang gisaad!  

 

"Kay gihimo niya sia nga sala alang kanato, nga wala 
makaila sa sala; aron mahimo kitang pagkamatarung sa 

Dios diha kaniya ” (2 Mga Taga-Corinto 5:21). 

  

 Pagkamatarong (Inosente) 

Sala (Sala) 



 

 

 

 

 

 

  

JESUS - GILANSANG SA KRUS 

Ang krus mao ang punoan 

nga punto sa atong 

kaluwasan, tungod kay ang 

pagkamatay ni Jesus sa Krus 

hingpit nga gibalanse ang 

timbangan.  

Ang Dios nga Amahan nagpadala sa Dios nga Anak aron magpuyo usa ka 
hingpit nga kinabuhi alang kanato ug mamatay alang sa atong mga kasal-anan 
sa krus. Pinaagi sa pagkamasunuron, ug pagkamatay alang sa atong mga 
kasal-anan, natuman ni Jesus ang matag gipangayo sa balaod sa Dios: 
Giantos niya ang silot sa balaod - kamatayon, ug gisunod Niya ang daghang 
mga probisyon—“ Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong 
kasingkasing… ug ang imong silingan sama sa imong kaugalingon” 
(Lucas 10:27). 

 

BALAOD 

SA 

DIYOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

JESUS - GILUBONG UG NABANHAW PAG-USAB 

Pagkahuman sa pagkamatay ni Jesus, gilubong usab Sia (sama sa usa sa 

aton). Apan, sa ikatulo nga adlaw, si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay 

aron sakupon ang kamatayon alang kanato ug hatagan kita paglaum sa 

unahan sa lubnganan!  

“…ang budyong patingogon, ug ang mga minatay pagabanhawon 

nga dili madunot, ug pagabag-ohon kita” (1 Cor. 15:52).  

 
 

“Wala siya dinhi,  
 
  

 

 
apan nabanhaw …”      

                (Lucas 24:6) 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
   

JESUS - MAGABALIK NA PAG-USAB 

Si Jesus mobalik usa ka adlaw aron paghukum sa kalibutan, ug 
karon ang Dios nagtawag sa tanan nga mga tawo nga mag-
andam alang sa kana nga paghukum, pinaagi sa pagliso sa 

ilang mga kasingkasing ngadto sa Dios ug pagdawat si Jesus.          
 
Giingon sa Biblia nga ang Diyos “… karon nagsugo sa tanan nga 

mga tawo bisan diin sa paghinulsol: Tungod kay nagtudlo siya 

usa ka adlaw, diin paghukum siya sa kalibutan sa 

pagkamatarung, sa tawo nga iyang gitudlo; diin gihatag niya ang 

pasalig sa tanan nga mga tawo, sa pagkaagi nga gibanhaw siya 

gikan sa mga minatay. (Mga Binuhatan 17:30-31). 

 
 



 

 

 
 

 

 

  

MGA RELIHIYON SA KALIBUTAN 

Ang tanan nga mga relihiyon sa 

kalibutan adunay managsama 

nga butang: Sa usa ka porma o 

lain, gibutang nila KAMO tanan 

sa timbangan: 

 

 

Apan ang Maayong Balita 

(Maayong Balita) mao: ang Krus 

naghimo ug usa ka paagi aron 

kita pagadawaton sa Dios sa 

hiyas sa Iyang Anak - JESUS! 
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UNSAON MAN KA PAGHUKOM? 

Sa imong SALA? 

ANG DESISYON IMOHA 

Sa PAGKATARONG ni 

Jesus? 
   O 

  

BALAOD 

SA 

DIYOS 

 

BALAOD 

SA 

DIYOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANG KALUWASAN NI JESUS USA KA LIBRE 
NGA GASA 

Ang Kaluwasan nga nahimo ni Jesus alang kanimo usa ka libre nga 
regalo. 

“…Ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang hatag sa Dios mao 
ang kinabuhi nga walay katapusan pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong 

Ginoo” (Mga Taga-Roma 6:23). 

Dili ka makatrabaho aron makuha ang regalo sa Diyos; ug dili ka 
makatrabaho sa pagtipig niini. Ang Krus buhat ni Jesus, dili nimo. 

“Kay tungod sa gracia naluwas kamo pinaagi sa pagtoo, ug kana dili gikan 
sa inyong kaugalingon, kini hatag sa Dios, dili sa mga buhat, aron walay 

bisan kinsa nga mangandak.” (Mga Taga-Efeso 2:8-9). 



 

 

 

 

 
 

 

 

DAWATON MO BA ANG GASA SA DIYOS? 
 

“Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag 

niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili 

malaglag, kondili may kinabuhi nga walay katapusan.” (Juan 3:16).   

Gihatag sa Diyos si JESUS aron mapasaylo ang imong 
mga sala, ug mapasig-uli ang imong relasyon Kaniya.   

Motuo ka ba sa maayong balita ug dawaton si JESUS ingon 
imong Ginoo ug Manluluwas karon? Ilhon mo ba ang imong 
kasal-anan, ug motuo (pagsalig) sa buhat ni JESUS alang 
kanimo sa krus, aron ikaw pagahukman sa katarungan ni Jesus 

(Anak sa Dios)? Ang Biblia nag-ingon… 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNSA KUNG ISALIKWAY KO SI JESUS?  

 

Yano kaayo, kung imong isalikway si Jesus, isalikway ka sa Diyos. 

Mamatay ka sa imong sala ug magpuyo sa kahangturan sa Linaw nga 

Kalayo.   

Sa Adlaw sa Paghukum, giingon sa Biblia si Jesus  

“…tigumon gikan sa iyang gingharian ang tanan nga mga butang 

nga nakasuko, ug kadto kinsa nagbuhat og kadautan; Ug 

igasalibay sila sa hudno sa kalayo: didto ang mga pagminatay ug 

pagkagut sa mga ngipon” (Mateo 13:41-42). 

 



 

 

 

 

 

 

 

TIN-AW ANG KAPILIAN 
 

Ang tanan nga nagsalig kang Jesus maluwas gikan sa 
mahangturon nga paghukum sa sala sa Dios, apan 
kadtong dili mosalig Kaniya ingon ilang Manluluwas 
silotan.  

 

“Ang mosalig Kaniya dili pagahukman sa silot, apan 

ang dili mosalig pagahukman sa silot, kay wala 

motoo sa ngalan sa bugtong nga Anak sa Dios …” 

(Juan 3:18). 

 



 

 

 

 

 

 

 

UNSA ANG IMONG DESISYON? 

Ang imong mga sala karon nagpahimulag kanimo gikan sa 

Dios, apan gihigugma ka sa Dios akong higala. Gihatag ni 

Jesus ang Iyang kinabuhi alang kanimo. Ug, bisan kung ang 

imong mga kasal-anan dako kaayo moabut sa kataas sa Langit 

mismo, ang Dios karon nagatindog nga ang mga bukton gituy-

od nganha kanimo, andam sa pagpasaylo kanimo… andam 

nga dawaton ka, kung andam ka nga modawat sa Iyang Anak.   

Madawat ba nimo Siya karon? 

“Paunsa man kita makagawas, kung gipasagdan ta ang 

usa ka dakung kaluwasan?” (Mga Hebreo 2:3) 



 

 

 

 

 

 

 

GUSTO NAMONG TABANGAN KA! 

Nadawat na ba nimo ang katingalahang regalo sa Dios? Kung imong 
gidawat si Jesus ingon imong Manluluwas, o kung adunay ka mga 
pangutana, gusto namo makadungog gikan kanimo! Ganahan kami 
motubag mga pangutana, ug adunay kami mga kahinguhaan nga 
makatabang kanimo nga molambo ang imong bag-ong pagtuo kang 

Jesu-Cristo.  

 

Elm Ridge Baptist Church 
Crossing Bulanon, Brgy. Rafaela Barerra 
Sagay City, Neg. Occ., Philippines 
Cell:  0920-537-5418/0906-509-7909                                                          
Email:  espeso_erbcsagay@yahoo.com 

 
Nakigbisog nga adunay kasiguroan?  www.knowimsaved.com             

Alang sa daghang kopya sa pagkontak: KnowImSaved@gmail.com  



 

 

 

  

 

 

 

Ang pagbasa niini magkinahanglan kanimo 30 minuto; 

ang kahangturan molungtad hangtod sa hangtod. 

 

Maggugol ka ba og 30 minuto aron mahibal-an kung 

paunsa nimo magamit ang kahangturan? 

 

“Kay unsa man ang kapuslanan sa usa ka tawo, kong 

maangkon niya ang tibuuk kalibutan, ug mawala ang 

iyang kaugalingon nga kalag?” (Marcos 8:36) 


