
 

 

 

 

 

ANG PINAKA-

IMPORTANTE NGA 

MENSAHE NGA IMO 

MABASAHAN 

 

ANO MATABO 

MATAPOS 

AKO 

MAPATAY? 



 

 

 
 

 

 “BORN” “DIED” 

Sa matag lugar diri sa duta may ara sang lulobnganan nga 

nagadala sang saksi sa matood nga ang imo kabuhi sa indi 

madugay ini magapapas. Handa kana? Ano ang matabo 

matapos ka mapatay? 

 

MATOOD:  Sa indi madugay ikaw mapatay. 

 

 

 
IMO PANGALAN 

NATAWHAN      NAPATAY 
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MATAPOS KA MAPATAY 

 

 

 

 

 

 

IKAW MAGATOO NGA IKAW MAG: 

 Magkadto sa Langit ukon Impyerno 

 Magsulod sa kalibutan sa espiritu 

 Magkari balik bilang isa ka sapat ukon sa lain nga 

pagkatawo 

 Mag-untat sa pagtuhaw 

 

UKON 

 Wala ka kahibalo kung ano imo toohan 



 

 

 

 

 

 

 

  

INDI TANAN SA ILA NAGING MATOOD! 

ISA KA KALIBUTAN—MADAMO SANG RELIHIYON 

 

May ara sang na pagtakos nga 4,200 ka mga relihiyon diri sa duta. Ina 
ang pinaka-damo sang relihiyon!  

 
Islam, the Bahá'í faith, Buddhism, Hinduism, kag madamo pa sang mga 
lain-lain nga mga porma sang Cristianismo ari ang mga pila sa mga  
halimabawa.  
 
4,200 nga mga relihiyon —kag sila tanan nagapanudlo sang pila sang 
mga lain-lain nga mga butang nahanungod sa kung paano naton 
nakuha, ano ang tinutuyo sina, kag ano ang matabo matapos kita 
mapatay. 
 
Sanglit sila nagapanudlo sang lain-lain mga pila sa mga bagay…  

 



 

 

      

                                     

      

 

  

Sa kadamo sang mga relihiyon, naging mahapos ang paglibog. 

KAG ANG ETERNIDAD KADUGAY NGA INDI KA DAPAT MASALA! 

 

Kalibutan 

sang  

relihiyon 

Sulod 

diri 

  



 

 

 

 

  

 

 

So out of all these religions… 

 

Paano naton 
mahibalu-an 
ang matood 

nga Cristiano?  

Cristohanon nga pagtoo 

Tribal nga pagtoo 

Ang Bahá'í nga pagtoo 

Islamic nga pagtoo 

Buddhismo  

Hinduismo  

 

Amo nga sa tanan ni nga mga relihiyon… 

 

 Sin-o ang matood? 



 

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!

 

 

 

Bangud ang Dios naghigugma sa aton, ginhatag Niya ang Iya 
nga Pulong, para mahibalu-an mo ang... 

Ang in inga mga pinanid sang libro magtuon kita nahanungod sa Dios 
kag sa Iya kaugalingon nga Pulong, amo nga ikaw makabalo paano 
nga pun-an ang imo tinutuyo diri sa duta. May kadaugan sa idalum 
sang lulobnganan, kag magbaton paagi sa Dios antis sang imo 
kamatayon. Palihog padayuna ang pagbasa? Ang imo kaayuhan sa 
eternidad nabutang sa katalagman, kag ang eternidad dugay na indi 

nagging maayo! 

1. Ang imo kabuhi may ara sang kahulugan kag tinutuyo sa
eternidad! 

2. May sang paglaum para sa unhan nga lulobnganan! 
3. Ginhigugma ka sang imo Manunuga! 
4. May ara ka sang salabtun sa imo Manunuga!



 

 

 

Ang Dios nagpakig-hambal sa tawo 

Ang ini nga kalibutan napun-an sang 
inubra sang tawo nga mga relihiyon nga 
ina wala natugot kag nagabase lamang 
sa mga ideya sang tawo. Atubangon 
naton ini, amo lamang ini ang paagi nga 
kita mahibalu-an naton ang kamatooran 
nahanungod sa Dios kung kita nakabati 
sini halin sa Dios mismo. Ini ngaa kita 
wala nagasalig sa mga ideya sa tawo 
pero may ara sang balaan nga 
pagdasig (ginhatag sang Dios) 
narekord para sa tanan nga mag 
sandig. 

Ang tanab nga 

kasulatan 

gindasig sang 

Dios     

  II Timoteo 
3:16 



 

 

 

 

 

Ang Dios nagpakig-hambal sa tawo 

Ang Jewish  
nga Biblia 
(ginatawag ini 
bilang Torah, 
Daan nga 
Tipan, kag sa 
ano pa) ini 
orihinal nga 
libro nga 
nagahambal 
Dios ang awtor 
sini. 

Sa kada iban nga “sagrado” sinulatan ini nabase 
sa sini nga Jewish nga Biblia.* 

 

Sunni hadith 
Shia hadith 

Koran Bag-o nga Tipan 

Libro sang Mormon 
Apocrypha 

Jewish nga Biblia (Daan nga Tipan) 

*Hinduism kag ang Bahá'í nga pagtoo naimpunan ini sang tanan nga 
mga relihiyon, nga wala sang gamhanan nga pagdasig kag wala 
nalabot. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sunni
http://en.wikipedia.org/wiki/Shia


 

 

 

 

 

 

Halin sa sin inga libro, ang 
Jewish nga Biblia naghalin ang 
matag puno-an nga 
monotheistic nga relihiyon 
(pagtoo sa ka matood nga Dios 
nga nagapahayag sang Iya 
kaugalingon sa tawo). 

 Cristianismo

 Hudaismo

 Catolisismo

 Muslim (Islam)

 Mormonismo

 Saksi ni Jehova

Ang problema amo ang, pinaagi sa sini tanan nga mga relihiyon nga naghalin 
pa sa pareho nga libro, wala sila nagapunudlo sang pareho nga mga butang. 
Amo gani nga paano kita makabalo sa kung ano ang MATOOD? Kita 
makabalo sa kamtaooran paagi sa pagkilala sa orihinal nga mensahe sang 
Dios para sa aton dira sa Daan nga Tipan! 

Isa ka libro --- Madamo nga mga relihiyon 



 

 

Ang Yabi amo ang mainchindihan ang Daan nga Tipan 

Ang pag-inchindi sa Daan nga Tipan amo ang 
yabi nga mahibalo-an ang kamatooran 
nahanungod sa Dios, kinabuhi, kag 
kamatayon. 

Ang Dios ETERNAL— ang Dios wala sang ginsuguran, kag wala man Sia sang katapusan. 

“…ikaw na ang Dios, kag ikaw gihapon ang Dios sa wala sing katapusan.” (Salmo 90:2).

Ang Dios ESPIRITU —“Ang Dios Espiritu…” (Juan 4:24).  

Ang Dios PERPEKTO—“ Maayo ka gid kag maayo ang imo mga ginahimo.” (Salmo 

119:68). Gintan-aw sang Dios ang tanan niya nga ginpanghimo kag nanamian gid siya.
Genesis 1:31 

Lantawun naton ang walo ka mga nagging 
kabangdanan nga mga butang nga ini ginatudlo: 

UNA: 



 

  

IKADUHA: Sa ginsuguran, gintuga 
sang Dios ang duta, langit sa 
kaawa-an kag ang tanan nga mga 
butang nga ara diri. Bangud ang 
Dios perpekto, tanan nga butang 
nga ginhemo sang Dios maayo. 
Ang Dios naghemo sang isa ka 
tawo (Adan), nga sa diin naghalin 
nga nabun-ag ang tanan nga tawo. 
Ang Dios naghigugma sang hingpit 
sa tawo. 

Pag-inchindi sa Daan nga Tipan… 

“Gintan-aw sang Dios ang tanan niya nga 
ginpanghimo kag nanamian gid siya.  Genesis 1:31 

” (Genesis 1:31).



 

 

IKATATLO:  Ang Dios nagtuga sa tawo nga kaangay sa Iya (Dios) 
kaugalingon nga laragway. 

“Mahimo kita sang tawo nga kaanggid sa aton. (Genesis 1:26). 

  

 

Pag-inchindi sa Daan nga Tipan… 

“Ang GINOO nga aton Dios amo lang ang GINOO…” (Deuteronomio 6:4b). 

“Ako amo ang GINOO, kag wala na sing iban pa; luwas sa akon wala na 

sing iban pa nga Dios…” (Isaias 45:5). 

Tandae nga ang Dios naghambal “tugutan ta” ang Dios isa ka Dios nga 

nagtuhaw nga may tatlo ka mga persona: 1) Dios nga Amay, 2) Dios nga Anak, 

kag 3) Dios sa Balaan nga Espiritu. Dios nga indi ang tatlo ka mga dios-dios; 

Sia ang isa ka Dios nga nagatuhaw sa tatlo ka mga persona. Ang Dios isa ka 

Trinidad (Tatlo sa isa). 



 

  

Ginhatag 

sang Dios: 

Mga tanom—ang lawas (nga magkinabuhi kag magtubo) 

Mga sapat—ang lawas kag ang kalag (kaugalingon nga pamoot) 
tawo—ang lawas, kalag, kag ang espiritu (ang panimuot sang Dios) 

Dios: ang tatlo ka persona nga naghemo nga isa ka Dios (Amay, Anak, Espiritu). 

Tawo: ang tatlo ka bahin nga naghemo isa ka tawo (lawas, kalag, espiritu). 

Pag-inchindi sa Daan nga Tipan… 

Bangud ang Dios Espiritu, Sia naghatag sa tanan sang espiritu, 
amo nga kita nakahibalo sa Iya kag nagasimba sa Iya. 

“ Ang Dios espiritu, gani ang nagasimba sa iya dapat magsimba 

paagi sa espiritu kag kamatuoran…” (John 4:24).



   

 

 

 

Pag-inchindi sa Daan nga Tipan… 

Karon tanan nagkalamatay, tungod kita (kaangay na kay Adan) tanan man 
nakasala.  
“Ang sala nagsulod sa kalibutan tungod sang paglapas ni Adan sa sugo 
sang Dios, kag ang iya sala nagdala sang kamatayon. Gani nag-abot ang 

kamatayon sa tanan nga tawo, tungod kay ang tanan nakasala…” 
 (Mga Taga-Roma 5:12). 

APAT:  Ang kabuangan nga pagrebelde ni Adan sa iya Manunuga, 

kag ginpili niya ang paghemo sang iya kaugalingon nga kabubot-on 
nga kuntani iya sang Dios. 
Ang nagging resulta sang pagrebelde (sala) ni Adan ang Dios 
nagtunglo sa duta nga ginhalinan ni Adan. Ini gindala nga kamatayon 
ni Adan. “Kinahanglan nga magpangabudlay ka sing tudo-tudo agod 
makakaon ka, hasta nga magbalik ka sa duta nga amo ang imo 
ginhalinan. Tungod nga sa duta ka naghalin, gani sa duta ka man 

magabalik.” (Genesis 3:17-19). 



 

 

 

 

 

Pag-inchindi sa Daan nga Tipan… 

IKALIMA: Ang Dios lubos nga maayo (Balaan), amo nga Sia nagasalikway sa 
tanan nga wala nag-abot sa Iya nga lubos nga kamaayo kag perpekto nga 
pagsukod. Ang Dios naghatag sabg Iya layi sa tawo nga makabalo ano ang 
maayo kag insakto. Sa kadamo mga butang, gintudlo sang layi sang Dios nga 
kinahanglan nga: 

1. Indi magbutang sang ano sa atubangan 

sang Dios.

2. Simbahun ang Dios lamang.

3. Paghigugma kag pangalagad sa Dios indi 

pagpakahuy-i ang pangalan Niya.

4. Pasidunggan ang Dios amo man ang 

Manunuga sang tanan nga butang kag 

ang gahatag sang kinabuhi.

5. Pagsunod kag paghatag pagtahod sa mga 

ginikanan nga ginhatag sang Dios sa aton.

6. Indi magpasakit sa bisan sin-o sa 

busan ano nga pamaagi

7. Maging putli sa sekswal kag 

maging matinumanon sa imo nga 

asawa/bana.

8. Indi magpangawat sang bisan 

ano.

9. Magsugid permi sang matood.

10. Magpasalamat sa mga bagay 

kung ano may ara kita, indi na 

magreklamo. 



 

 

IKA-ANUM: kung gintimbang-timbang kita sang Dios sa timbangan sang Iya

lubos nga layi, ang aton pangginawi napaswlaw nga mapareha sa Iya mga 

mando. 

Pag-inchindi sa Daan nga Tipan… 

“…Ang Tekel nagakahulugan nga gintimbang-timbang ka sang 
Dios, kag nasapwan niya nga nagkulang ka.” (Daniel 5:27-LITV). 

(IKAW) 

(LAYI SANG 

DIOS)



 

 “…Ang tawo lang nga nakasala amo ang mapatay” (Ezekiel 18:4). 

IKA-PITO:  TANAN nga nakasala (napaslawan nga maperpekto ang pagsunod 
sa layi sang Dios kag matimbang-timbang in inga masukod) amo ang mga 
ginsalikway kag ginukman paagi sa Dios. 

Pag-inchindi sa Daan nga Tipan… 

(LAYI SANG 

DIOS) 



I WILL SUPERIMPOSE THE WORD “REJECTED” IN 

RED FONT, LIKE A STAMP ACROSS THE WORD 

“YOU”. 

 

 

IKA-WALO:  Sa pihak sang aton pagkamakasasala, ang Dios sa gihapon  
naghigugma sa aton, ang Iya nga promisa nga nagahemo sang mga bagay nga 
maayo: Sia nga nag kuha sa aton palayo sa sala, pakigbatu-an ang kamatayon, 
kag naghemo sa aton nga magmabinatunon sa Dios! 

Pag-inchindi sa Daan nga Tipan… 

“Sa liwat kaluoyan mo kami 
kag kuhaon mo ang tanan namon 
nga mga sala. Daw pareho lang 
nga tasakon mo ini kag dayon 
ihaboy sa kadadalman sang 

dagat” 

(Micas 7:19) 

Nahambal sang  
Manluluwas, ang 
Daan nga Tipan 

natagna. 



Sang 712 BC, ang Daan nga Tipan nagsiling sa sin inga mahigugma-on nga 

Manluluwas nga magluwas sa aton halin sa aton mga sala, paagi sa 

pagkuha sang aton mga kasal-anan sa Iyakaugalingon kag pagdala sa 

penalidad sang aton sala sa aton lugar     

Pag-inchindi sang Daan nga Tipan… 

“…ang ginpaantos 

sang GINOO sang silot 

nga para kuntani sa 

aton tanan” (Ezekiel 

18:4). 

Sala sang 
Kalibutan 

“…ang ginpaantos sang GINOO sang silot nga para kuntani sa aton tanan” 

(Isaiah 53:6). 

   Manluluwas  Sala 



 

 

 

Pag-inchindi sang Daan nga Tipan… 

Bisan pa nga ang ini nga mayo nga 

Manluluwas mapatay para sa aton 

mga sala, Sia sa Iya kaugalinon 

maging inosente. Ang Dios nagsiling 

ang Manluluwas magsunod sa bug-

os sang Iya layi sang indi pa ang 

bug-os nga pag-antos sang sin inga 

penalidad sa aton ngalan. 

“Paagi sa kaalam sang akon matarong nga alagad 

madamo ang iya pakamatarungon; magaantos siya 

para sa ila mga sala.” (Isaiah 53:11-CEV). 

(MANLULUWAS) 
LAYI SANG 

DIOS 



 

 

“Itungtong niya ang iya duha ka kamot sa ulo sang kanding kag 
ituad niya ang tanan nga sala kag paglapas sang mga 
Israelinhon. Sa sini nga paagi masaylo ang ila mga sala sa ulo 
sang kanding.” (Leviticus 16:21-GNB). 

Asta nga nag-abot ang espesyal 

nga adlaw, sang ang mga sala sang 

tawo ipagabutang sa ginsaad sang 

Manluluwas, ginsugo sang Dios ang 

Iya mga katawhan nga ila 

ipahimutang ang ila mga sala mga 

inosente nga mga sapat. 

Pag-inchindi sang Daan nga Tipan… 

k 



 

 
 
 
 

Sang sila may ara sang mga sala 
nga ginasimbolohan ng aini ara 
sa mga inosente nga sapat, kag 
sa mga sapat (kaangay sang 
karnero, mga kanding) nga 
pagahukman nga pagasilotan 
sang kamatayon (sakripisyo), kag 
sila magkadugo kag mapatay sa 
lugar sang makasasala.    

“…kay ang dugo nga amo ang nagahatag sang 
kabuhi, amo ang makatubos sa tawo sa iya mga 

sala…” (Leviticus 17:11). 

Pag-inchindi sang Daan nga Tipan… 



 

 
 

Pag-inchindi sang Daan nga Tipan… 

Pabalik, ang Dios nagbaton sang 

“pagka-inosente” sang sini nga 

mga sapat bilang matabunan 

(pagtabon sa sala) para sa tawo 

nga may sala. Bangud sang sini 

nga pagtabon sa sala (pagtabon) 

ang Dios naglantaw sa tawo nga 

may sala kag sa pagka-inosente 

sini. 

“…kag batunon ini sang GINOO agod matubos siya sa 

iya mga sala.” (Leviticus 1:4). 

INOSENTE 

e
NAKASALA 



 

 

 
  

Pag-inchindi sang Daan nga Tipan… 

 
 

SAPAT =             

 

MANLULUWAS = 

    

      

Simbolo sang 

LITRATO 

BAYAD 

(Bahin) 

“Tungod kay ang matuod, ang dugo sang 

mga turo nga baka kag sang mga kanding 

nga ila ginahalad indi gid makakuha sang 

ila mga sala." (Hebreo 10:4). 

 

Ang sapat nga mga 

pagsakripisyo nga ang 

laragway sang palaabuton sang 

Dios kabayaran sang sala. 

Ang Dios maging temporary 

nga nagbaton sang ila 

kamatayon kag pagka-inosente 

asta sa kamatayon sang 

Manluluwas kag pagka-

inosente nga mahatagan sang 

matood nga kabayaran kag 

pagtabon sang aton mga sala. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Matawo ang isa ka bata 

nga lalaki kag magahari 

siya sa amon. 

Pagatawgon siya, 

“Makatilingala nga 

Manuglaygay,[c] Makaga

gahom nga Dios, Wala 

sing Katapusan nga 

Amay, kag Pangulo nga 

Nagapaluntad sang 

Kalinong!”     (Isaias 9:6). 

Pero sin-o in inga Manluluwas? 
 
Sin-o nga tawo ang lubos nga 
makatuman sa layi sang Dios? 
 
Kag sin-o ang naghigugma sa aton 
nga sarang nga magdala sa aton 
kag mapatay ngalugar sa aton? 
 
Mahemo sa Dios! Oo, ang Dios 
ang Anak mabun-ag bilang isa ka 
tawo para mahemo Niya nga 
mabuhi ang isa ka wala sala nga 
kinabuhi para sa aton kag 
pagahukman nga mapatay 
kaangay sang isa ka makasasala 
nga lugar sa aton. 
 

 
 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaias+9&version=HLGN#fhil-HLGN-17132c


 

 

Sa pagtakop sang Daan nga Tipan (Sang 430 Antis Kay Cristo), ang 
Dios naghambal sa Iya mga katawhan nga, antis ang promisa sang 
Maluluwas magkari, Sia magpadala sang espesyal nga mensahero 
nga magprerar sa mga katawhan kag magkuha sa ila handa para sa 
Iya nga pagbalik diri sa duta. 

“Ipadala ko ang akon mensahero sa pagpreparar 
sang akon alagyan…”  (Malakias 3:1). 

Kag matapos…ang katawhan magahulat para sa Manluluwas (kag 

ang Iya espesyal nga mensahero) magakari. 

Pag-inchindi sang Daan nga Tipan 



 

 

  

ANG PAGKARI SANG MANLULUWAS 

400 ka tuig ang nagligad, ang Manuluwas isa ka milagroso nga 
ginpanganak nga berhin ang gin ngalanan nga Maria. Ang Iya nga 
pagkabun-ag ini ginhambal sa kalibutan kag dokumentado para sa 
tanan diri sa Bag-ong Tipan. 

“Magabata siya sing lalaki kag ngalanan mo ang bata nga Jesus, 
kay luwason niya ang iya katawhan sa ila mga sala.” 

(Matthew1:21).  

“naghambal ang anghel…nga magahatag sang dako nga kalipay 
sa tanan nga tawo… Kay subong nga adlaw sa banwa 

ni Haring David natawo ang inyo manluluwas. Siya amo ang 

Ginoo nga ginpili sang Dios nga magahari.” (Lucas 2:10-11). 



 

 

  

Juan Bautista (Ang 

espesyal nga 

mensahero) dali-dali nga 

nagkari antis Si Jesus 

nagpahibalo sa Dios sa 

pala-abuton nga 

paghukom sang sala kag 

ihambal sa tanan nga sin-

o man nga gusto sang 

kapatawaran nga ang sa 

indi madugay ang 

Manluluwas magakari. 

ANG ESPESYAL NGA MENSAHERO – Juan Bautista 

“Sang madason nga adlaw nakita ni 

Juan si Jesus nga nagapalapit sa iya. 

Nagsiling dayon si Juan sa mga tawo, 

“Ari na ang Karnero sang Dios 

nga inughalad agod magkuha sang sala 

sang mga tawo sa kalibutan.” (Juan 

1:29)   

  Si Juan nagpaathag nga ang sapat 
nagsakripisyo diri sa Daan nga tipan nga 
ang isa sang litrato sang ang Manuluwas, 
nga amo, kaangay sang sakripisyo sang 
nating karnero, amo ang maging matood 
nga nagtabon sang sala. 



 

  

NGAA DAAN KAG BAG-O NGA TIPAN? 

Ang “Tipan” naghatag sang isa ka bagay kung maynapatay. Ina 

bangud, kung mahemo kami sang kakabubut-on maghambal kami: 

DAAN NGA TIPAN: Ang pagpatawad ginsugo sa kamatayon sang 

mga kasapatan.  “…kay ang dugo nga amo ang nagahatag sang 
kabuhi, amo ang makatubos sa tawo sa iya mga sala.” (Leviticus 

17:11). 

BAG-O NGA TIPAN: Ang pagpatawad lubos nga nabayaran sang 
pagkamatay Ni Jesus. Ginpakita ini Ni Jesus bilang, “…ang bag-o nga 
kasugtanan nga patigayunon paagi sa akon dugo nga iula para sa inyo.” 
(Lucas 22:20).  

“Amo ini ang akon katapusan nga testamento.” 



 

 

JESUS—ANG ATON DAKO NGA TAL-OS 

Si Jesus nabun-ag bilang aton tal-os. Ang kinabuhi sang mga 
kasapatan indi mag substityut para sa tawo, pero Si JESUS, bilang isa 
ka tawo, nagkinabuhi nga puno sang pagtuman sa mga mando sang 

Dios sa imo nga pangalan.   

Ang Biblia nagsiling Si Jesus “… kay ang tanan nga pagsulay 
nga nagaabot sa aton naagihan man niya, pero wala gid 

siya nakasala”  (Hebreo 4:15). 

 SI JESUS NAGHIMO SINI… 

Nga makuha mo ang Iya nga pagpasidungog nga para sa Iya 
nga kinabuhi. 



 

 

JESUS—ANG ATON DAKO NGA TAL-OS

Matapos Si Jesus napatay bilang substityut naton. Ang kamatayon 
sang pila sa mga kasapatan indi maka bayad sa penalidad para sa 
tawo. Pero Si Jesus, bilang isa ka tawo, napatay sa pagbayad sang 

penalidad sang sala sa imo nga ngalan. 

Ang Biblia nagsiling Pero si Cristo nagpanginmatay para sa aton 
bisan sang mga makasasala pa kita. Sa sini nga paagi ginpakita 

sang Dios ang iya paghigugma sa aton” 

SI JESUS NAGHIMO SINI… 

Nga makuha mo ang Iya nga pagpasidungog nga para sa Iya 

nga kamatayon. 



 

 

 

 

JESUS – GINSIKWAY KAG GINKONDENAR

Pinaagi sa mga nagtoo kag nagbaton Kay Jesus, ang kadam-
an sa katawhan  nagsikway kag nagkondenar sa Iya nga 
mapatay paagi sa Roma nga Crusipiksyon.   

“Ginpapas-an nila kay Jesus ang iya krus pakadto sa lugar nga 
ginatawag, “Lugar sang Bagol,” (kon sa Hebreo ginatawag nga 
“Golgota”). Didto nila siya ginlansang sa krus. May duha man ka 
tawo nga ila gindungan lansang sa iya; ang isa sa wala kag ang 
isa sa tuo, kag si Jesus sa tunga nila” (Juan 19:17-18). 

Ang in inga pagsikway Kay Jesus gintagna ini sa Daan nga 
Tipan:  

“Gintamay siya kag ginsikway sang mga tawo” (Isaias 53:3). 



 

 

JESUS – GINLANSANG SA KRUS 

Pero ang Dios naggamit sang kamatayon Ni Jesus didto sa krus 

nga mahatagan sang dako nga kabayaran ang sala nga Iya ginsaad! 

“Si Cristo wala gid sing sala, pero siya amo ang ginsilutan 

sang Dios tungod sa aton mga sala, agod nga kon ara kita 

kay Cristo, pakamatarungon kita sang Dios” (I Corinto 5:21). 

 Kinamatarong (Inosente) 

Sala (konsensya) 



 

 

 

 

  

JESUS – GINLANSANG SA KRUS 

Ang krus isa ka pokal nga 

punto sang aton kaluwasan, 

bangud ang kamatayon Ni 

Jesus didto sa Krus napuno 

sang balance nga iskala.   

Ang Dios nga Amay nagapadala sang Iya Anak sa pagkinabuhi sang perpekto 
nga kinabuhi para sa tanan kag mapatay para sa aton mga sala didto sa Krus. 
Bilang paagi sa pagsunod, ang manginmatay para sa aton mga sala, 
napatigayon Ni Jesus sa matag pangita sang layi sang Dios: Sia maglahutay 
ang penalidad sang layi--- kamatayon, kag Sia nagsunod sa dako nga 
probisyon---“Higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mo nga 
tagipusuon…Kag higugmaon mo ang imo kapareho pareho sang 
paghigugma mo sa imo kaugalingon” (Lucas 10:27). 

LAYI SANG 

DIOS 



 

 

JESUS – GINLUBONG KAG NABANHAW 

Matapos sang kamatayon Ni Jesus, Sia ginlubong (kaangay sa kada isa sa 

aton). Pero, sa tatlo ka adlaw, Si Jesus nagbangon gikan sa minatay sa 

pagdaug sang kamatayon nga kuntani para sa aton kag naghatag sa aton sang 

paglaum sa sina nga lulobnganan! 

“…sa pagtunog sang ulihi gid nga trumpeta, banhawon gilayon ang mga 
patay kag hatagan sang lawas nga indi na madunot. Kag kita nga buhi pa, 
bag-uhon man ang aton mga lawas” (I Corinto 15:52). 

“wala Sia diri, Pero nabanhaw 
Sia…”     

 (Lucas 24:6)



 

 

 

 

 
 
 
 
   

SI JESUS – MABALIK LIWAT 

Si Jesus magabalik sa liwat sa pila ka adlaw sa paghukom sa 
kalibutan, kag ang Dios karon magatawag sa tanan nga tawo nga 

preparado para sina nga paghukom, paagi sang pagpanumbalik sang 
ila mga tagipusoon pakadto sa Dios kag batunon Si Jesus. 
 

Ang Biblia ang Dios nagsiling “…subong ginasugo sang Dios 
ang tanan nga tawo sa tanan nga lugar nga maghinulsol na 
kag bayaan ang ila malain nga mga ginahimo. 31 Kay may 
adlaw nga ginpili ang Dios nga hukman niya sing matarong 
ang tanan nga tawo diri sa kalibutan paagi sa tawo nga iya 
ginpili. Ginpamatud-an niya ini sa tanan paagi sa iya 

pagbanhaw sang amo nga tawo.” (Binuhatan 17:30-31). 



 
 

KALIBUTAN SANG RELIHIYON 

Ang kalibutan sang relihiyon may 

ara sang isa ka butang nga gina-

pormahan ukon sa lain, sila tanan 

nagbutang sa IMO dira sa sina 

nga iskala: 

Pero ang Maayong Balita amo 

ang: ang Krus may ara sang 

mahemo nga pamaagi para sa 

tanan nga nagbaton sa Dios sa 

merito sa Iya Anak – JESUS! 

LAYI SANG 

DIOS 

LAYI SANG 

DIOS 



PAANO KA PAGAHUKMAN? 

Sa imo nga sala? 

ARA SA IMO ANG DESISYON 

Sa kinamatarong Ni 

Jesus? 
  OKON 

LAYI SANG 

DIOS 

LAYI SANG 

DIOS 



 

ANG KALUWASAN KAY CRISTO INI LIBRE 

Ang Kaluwasan Kay Jesus napatigayon para sa imo ini libre nga regalo. 

“…ang bayad sa sala amo ang kamatayon, pero ang kabuhi nga wala sing 
katapusan amo ang regalo sang Dios sa mga ara kay Cristo Jesus nga aton 

Ginoo.” (Roma 6:23). 

Indi ka mahemo nga malambot ang ina nga regalo sang Dios; kag indi mo 
mahemo nga matago ini. Ang Krus gintrabaho ni Jesus, indi imo. 

 “Kay tungod sa bugay sang Dios naluwas kamo paagi sa inyo 
pagtuo kay Jesu-Cristo. Ini regalo sang Dios kag wala nabasi sa 

inyo maayo nga mga binuhatan, gani wala gid sing may 
makapabugal” (Mga Taga-Efeso 2:8-9). 



 

 

 

 

 
 

 

 

IKAW BALA MAGBATON SA REGALO SANG DIOS? 

“Kay ginahigugma gid sang Dios ang mga tawo sa kalibutan, amo gani nga 
ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang bisan sin-o nga 
magtuo sa iya indi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing 

katapusan” (Juan 3:16). 

 

Ang Dios naghatag Kay Jesus karon ang imo mga sala napatawad 
na, kag ang imo relasyon sa Iya ini magapanumbalik.  

Pagatuohan mo bala ang in inga maayong balita kag batunon Si 

JESUS bilang imo Ginoo kag Manluluwas sa sin inga adlaw? Batunon 

nga ikaw makasasala, kag magtoo (salig) dira Kay JESUS’ nga 

nagtrabaho sa imo sa krus, karon ikaw pagahukman dira sa merito Ni 

Jesus (Anak sang Dios)? Ang Biblia nagsiling… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 PAANO KUNG ISIKWAY KO SI JESUS?  

 

Pinaka-simple, kung ikaw magsikway Kay Jesus, ang Dios magsikway 

sa imo. Ikaw mapatay sa imo nga sala kag maghatag sa imo tion sa 

linaw nga kalayo. 

Sa sina nga adlaw sang paghukom, ang Biblia nagsiling si Jesus 

“…agod tipunon kag paguwaon halin sa mga sakop sang akon paghari 

ang tanan nga nagahimo sang malain nga nangin kabangdanan sang 

pagpakasala sang iban. 42 Dayon ipilak sila sa nagadabadaba nga 

kalayo. Kag didto magahibi sila kag magabagrot ang ila mga ngipon” 

(Mateo 13:41-42). 



 

ANG PAGPILI INI KLARO 

Sa tanan nga nagasandig dira Kay JESUS maluwas halin paghatol sa 
Dios sang sala sa eternidad, pero sa sin-o man nga wala nagasalig sa 
Iya bilang iya Manluluwas ipagatagbong. 

“pero ang bisan sin-o nga wala nagatuo sa 

iya nasentensyahan na tungod nga wala siya nagtuo sa 

bugtong nga Anak sang Dios…” (Juan 3:18) 



 

 

 

ANO ANG IMO DESISYON? 

Ang imo mga sala karon napahamulag sa imo sa Dios, pero ang Dios 

naghigugma sa imo abyan ko. Si Jesus naghatag sang Iya nga 

kinabuhi para sa imo. Kag, bisan pa kung imo mga sala tama ka dako 

nga malambot ang kasangkaran sang Langit mismo, ang Dios karon 

magtindog dala sa pagpasangkad sang iya abaga pakadto sa imo, 

handa sa pagpatawad sa imo…handa sa pagbaton sa imo, kung ikaw 

handa  sa pagbaton sa Iya Anak. 

Pagabatunon mo Sia karon? 

“ Gani indi gid kita makaluwas sa silot kon indi ta pagsapakon subong 

ining kaluwasan nga wala gid sing kapareho.” (Hebreo 2:3) 



 

 

 

 

 

 

 

GUSTO KA NAMUN MABULIGAN! 

Nakabaton kana bala sa mayo nga regalo sang Dios? Kung ikaw 
nakabaton na Kay Jesus nga imo personal nga Manluluwas, ukon 
kung ikaw may mga pamangkot, kag may ara kita sang maymakuha-
an nga makabulig sa imo nga magtubo ang imo nga bag-o nga pagtoo 
dira Kay Jesus 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  

 
Pangduha-duha sa kasigurahan? www.knowimsaved.com                            

Para sa iban nga kopya magkontak sa: KnowImSaved@gmail.com  

http://www.knowimsaved.com/
mailto:KnowImSaved@gmail.com


 

 

 

  

 

 

 

Pagbasa sini magkuha sa imo sang 30 ka minuto; eternidad makuha 

tubtob sa katapusan. 

Ikaw makatagana sang 30 ka minuto nga makabalo paano ka 

magamit ang eternidad? 

“Ano gid bala ang makuha sang tawo kon maangkon niya ang 

tanan nga butang diri sa kalibutan, pero mawala ang iya 

kabuhi?” (Marcos 8:36) 

 


