
Panagutana: Niining mga bersikuloha unsay atong buhaton ug unsay 
mahitabu kanato? 
“Apan sa tanang MODAWAT kaniya, ngadto kanila naghatag Siya’g kagahum 
nga mahimong MGA ANAK SA DIOS”. Juan 1:12 

“Kay si bisan kinsa nga MOTAWAG sa ngalan sa Ginoo SIYA MALUWAS.”
 Mga Taga Roma 10:13 
“Siya nga nakabaton sa ANAK adunay KINABUHI; 
ug siya nga WALA makabaton SA ANAK SA DIOS walay KINABUHI.  …nga 
aron kamo MASAYUD NGA KAMO ADUNAY KINABUHING DAYON...”   
I Juan 5:12,13 

ANGKONA ang gasa nga kinabuhing dayon pinaagi sa pagdawat kang Kristo ingong 
nga imong MANLULUWAS, sultihi ang Dios sama niini: 

• Gamhanang Dios, ako misupak batok kanimo nakasala diha sa akong 
hunahuna, pulong ug buhat. Pasayloa ako niini, ug buot ko nga si Hesu-
Kristo magapasaylo sa akong mga kasal-anan. 

• DAWATON ko ikaw karon GINOONG HESUS KRISTO ingon nga akong 
MANLULUWAS ug akong DKOS, ug karon ako MAGATAWAG KANIMO 
GINOONG HESUS aron: 
– MAGALUWAS KANAKO GIKAN SA AKONG MGA KASAL-ANAN UG 
   SA LINAW NGA KALAYO, 
– DAD-ON MO AKO SA LANGIT SA AKONG PAGKAMATAY, ug 
– HATAGAN MO AKO SA GASA SA KINABUHING DAYON KARON. 

• AKONG ABLIHAN karon ANG AKONG KASINGKASING UG KINABUHI 
ALANG KANIMO GINOONG HESUS UG MOSULOD INGON NGA AKONG 
MANLULUWAS, HIGALA UG AKONG DIOS sa walay katapusan, sa ngalan 
ni Hesus. Amen 

 
Sulati sa ngalan: ....................................................... Pinuy-anan: ..............................................  
Si Jesus nagkanayon: “Ako naghatag kaninyo ug kinabuhing dayon: ug sila dili 
malaglag.” Juan 10:28 

 
LIBERTY BAPTIST CHURCHES ASSOCIATION, PHILLIPINES. 
PO Box 248, 9000-Cagayan de Oro City, Mindanao, Philippines.. 

www.answersbook.org                    www.libertybaptistchurch.org.au 

 

 
ANG GASA SA 

DIOS NGA MAO ANG 
KINABUHING 

WALAY KATAPUSAN! 
IMO NA BA 

KINING NADAWAT? 
 

Hesus nag-ingon: “UMARI kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan  
ug gibug-atan sa inyong gipas-an ug PAPAHULAYON ko kamo.” 
        Mateo 11:28 

 

Si Hesus nagkanayon, 
“Sa pagkatinuod sa pagkatinuod 
magaingon ako kanimo, Siya nga 
nakadungog sa akong pulong, ug 
mitoo kaniya nga nagpadala kanako 
adunay kinabuhing dayon, ug dili 
mahidangat sa pagkahinukman, apan 
nakalabang na gikan sa kamatayon 
ngadto sa kinabuhi.” 
 Juan 5:24 



Unsaon nato pagsiguro nga kita may KINABUHING DAYON? 
Adunay upat ka butang nga angay natong mahibaloan: 

 1. ANG TANAN NAKASALA   
“Kay ang TANAN KAKASALA, ug nakabsan sa himaya sa 
Dios.”      Mga Taga Roma 3:23 

  

 

Giuna ang kaugilingon Nahimulag sa Dios Nakabsan sa hingpit 
nga tinguha sa Dios 

Ang sala mao ang 
pagsupak sa balaod sa

Dios (Ang Biblia) 
Kita gauyd mga makasasala itandi sa pagkabalaan sa Dios. 
P1: Buot ba nimo nga ang Dios sa Biblia mahimong imong Dios? 
P2: Buot ba nimong moundang pagpakasala ug moduol sa Dios? -Paghinulsol 

 2. ANG BAYAD SA SALA, KAMATAYON   
"Kay ang bayad sa sala mao ang KAMATAYON; apan ang GASA sa Dios mao 
ang kinabuhing dayon pinaagi kang Hesu-Kristo nga atong Ginoo." 
 Mga Taga Roma 6:23 

"Ug KAMATAYON UG ANG hades gitambog ngadto sa linaw nga 
kalayo."Kini ang IKADUHANG KAMATAYON Pinadayag 20:14 

Katin-awan: Tungod kay kitang tanan makasasala ang balaod sa dios nag-ngon nga kitang 
tanan paingon ngadto sa kamatayon, ug sa linaw nga kalayo. Dautan kini nga balita. Bisan 
kamo ug ako dili buot mahipunta ngadto sa linaw  
nga kalayo. Aduna bay kaikyasan? Oo aduna! 
Ang Dios naghatag kanato sa libring gasa nga 
mao ang kinabuhing dayon mabatonan nato 
pinaagi kang Hesu-Kristo, ug dili pnaagi sa 
maayong buhat o sa unsa mang relihiyon. 

"Kay tungod sa Grasya nangaluwas kamo 
pinaagi sa pagtoo; ug dili sa inyong mga  
kaugalingon; kini gasa sa Dios: DILI SA  
MGA BUHAT, aron walay si bisan kinsa  
nga makapasigarbo."    Mga Taga Efeso 2:8,9 

Ang gasa maoy usa ka libreng pahalipay, dawaton nimo o dili. 
Ang ipasabot sa kinabuhing dayon mao ang pag-ila sa Dios karon,  
ug pag-adto sa langit kon ikaw mamatay. Busa ang BALAOD sa Dios 
naga-ingon nga kita moadto gayud sa linaw nga lalayo, apan ang  
gugma sa Dios buot nga kita moadto sa langit timan-I kon giunsa 
PAG-ANDAM sa Dios ang libreng pagpasaylo ug kinabuhing dayon. 

 3. GIDAWAT NI HESUS ANG SILOT NGA ALANG KANATO   
"Apan ang Dios nagapadayag sa lyang gugma kanato nga, sa mga makasasala 
pa kita, si KRISTO NAMATAY TUNGOD KANATO."   Mga Taga Roma 5:8 

Si Hesus ang MANLULUWAS sa TANANG mga 
TAWO. Siya karon ANDAM nga MAHIMONG 
IMONG MANLULUWAS. 

 
Ang mga sala sa matag tawo sa miagi, 
karon ug sa umaabot. 

 
Timan-I: Ang Dios nagkuha sa 
tanan tang mga sala sa miagi, karon 
ug umalabot, 
PAHILAYO KANATO, nagbutang 
niana DIHA kang KRISTO. 
Si Hesus miangkon sa TANAN 
TANG SILOT didto sa krus, puli 
kanato nga maoy 
silotan sa walay katapusan diha sa 
linaw nga kalayo. Si Kristo karon 
maoy MANLULUWAS (nagdala sa 
sala) sa ANANG mga tawo. 

Ang PULTAHAN didto sa langit karon abli alang sa TANAN ARON MAKASULOD. 
Apan UNSAON nato sa pagsulod? Kadto lang nga: 
4. (a) MITOO NGA SI HESU-KRISTO 

• MAO ANG DIOS nga ANAK 
• NAMATAY didto SA KRUS nga ATONG ALILIS 
• NABANHAW GIKAN SA MGA PATAY, UG 

 (b) MIDAWAT KANG KRISTO nga IYANG MANLULUWAS 
Gihatagan ug libreng pasaylo ug KINABUHING DAYON karon. KINI nagpasabot nga 
imo na karon gidawat ang kang KRISTONG-DUGO nga sakripisyo didto sa krus ingon 
nga hingpit nga bayad alang sa imong mga sala ug mosalig nga si KRISTO lamang 
ang MAKALUWAS KANIMO ug dili pinaagi sa mga buhat ug unsa mang RELIHIYON. 

       
Kita MAKASIGURO niini tungod sa mga SAAD sa Dios nga iyang gihatag kanato aron atong 
mapangayo sumala sa Biblia: 

1. Walay laing Dios. 
2. Walay kinulit nga 
    larawan. 
3. Dili pasipad-an 
     ang nga sa Dios. 
4. Bala-anon ang 
   adlaw igpapahulay 
5. Tahura ang imong 
   amahan ug inahan 
 
 
6. Dili magpatay. 
7. Dili manapaw. 
8. Dili mangawat. 
9. Dili magsaksi 
    ug bakak. 
10. Dili mangibog. 

Ang kamatayon mao 
ang: 

 


