
Ang Sayon Nga Plao Sa Diou Sa Ka Nwasan Gikan Sa Juan 

 

Ngano Nga ST HESUS Namata? 
 

1.   Kinaiyahani Sa Tawo And Pagbuhat Ug Dautan Ang 
 

Kini dili lisud angkonon nga kitang tanan nagbuhat sa mga butang nga atong nahibaloan nga sayop, 

apan bisan pa niana kita nagbuhat kanilagihapon. Kana gitawag nga sala! Kitang tanan sad-an sa 

pagbuhat niini kita nagbuhatna niini sukad nga kita natawo. 

Sa Juan 3:19   “Ug ang paghukom mao kini, nga ang kahayag mianhi sa kalibutan, ug ang kangitngit maoy 

gipalabi sa mga tawo sa paghigugma kay sa kahayag, kay dautan man ang ilang mga buhat.” 

 

 

Tanan kita mga makasasala 
 

2.   Tungodsa Kinaiiyahan nahimo Kitang mga hiukman 
 

Sa Juan 6:40   “Kay ang kabubut-on sa akong Amahan mao kini, nga ang matag-usa nga makakita sa Anak ug 

mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon, ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw..” 

 



Sa Juan 3:18   “Ang mosalig kaniya dili pagahukman sa silot; apan ang dili mosalig nahinukman na sa silot, kay 

wala man siya motoo sa ngalan sa bugtong Anak sa Dios.” 

 

Sa Juan 3:36   “Ang mosalig sa Anak may kinabuhi nga dayon; apan ang dili mosugot sa Anak dili makatilawg 

kinabuhi, hinonoa ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya.” 
 

Pinadayag 20:12-15    

12 Ug nakita ko ang mga patay, mga dagku ug mga gagmay, nga nanagtindog sa atubangan sa trono, ug dihay 

mga basahon nga gipamuklad. Usab dihay laing basahon nga gibuklad, nga mao ang basahon sa kinabuhi. Ug 

ang mga patay gipanaghukman pinasikad sa nahisulat diha sa mga basahon, pinasikad sa ilang mga binuhatan. 

13 Ug ang dagat mitugyan sa mga patay nga diha niini, ang Kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay 

nga diha kanila, ug ang tanan gipanaghukman pinasikad sa ilang binuhatan. 

14 Unya ang Kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang 

kamatayon: ang linaw nga kalayo. 

15 Ug kon ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog 

ngadto sa linaw nga kalayo. 
 

 
Adunay bayad sa. sala 

 

3.   Mianhi si Hasus sa Kalibutan us mamahay siya para kanato. 
 

Sa Juan 14:6   “Si Jesus mitubag kaniya, "Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi; walay 

bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, gawas kon pinaagi kanako.” 

 

Juan 3:17  Kay ang Dios wala magpaanhi sa iyang Anak sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan, 

kondili aron ang kalibutan maluwas tungod kaniya. 

 

Sa Juan 1:10,12   “Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mitoo sa iyang ngalan, kanila naghatag siyag 

kagahum sa pagkahimong mga anak sa Dios, 

 

4.   Libre nga gasa ang kalumagan clili pinaagi sa maayong bu hat 

Augkona ang pulong sa Dios Ug salig lamang Kong Hesus. 
 

Ang kaluwasan mao ang pagsalig ug pagdawat nga kang JesuCristo ingon nga imong Manluluwas. Kini ang 

pagsalig sa kamatuoran nga si Jesus Cristo namatay sa krus sa Kalbaryo aron sa pagbayad sa inyong mga sala! 



Kini ang pag-amgo nga walay hingpit nga nga bisan unsa nga imong mahimo aron sa pagluwas sa imong 

kaugalingon ug sa bug-os nga pagsalig kang Cristo Jesus aron sa pagluwas kanimo! Kini dili sa bisan unsa nga 

simbahan nga nagaluwas. Kini dili sa bisan unsa nga bautismo, dili maayo nga mga buhat, dili mga sakramento, 

dili paghinulsol, dili pinaagi sa pag-ampo, sa wala pagsunod sa usa ka maayo nga kinabuhi - DILI BISAN 

UNSA NGA IMONG MAHIMO! 

 

Taga-Efeso 2:8-9  Kay tungod sa gracia naluwas kamo pinaagi sa pagtoo, ug kana dili gikan sa inyong 

kaugalingon; kini hatag sa Dios: Dili tungod sa mga buhat, aron walay bisan kinsa nga mangandak. mga  

 

Titus 3:5   kita iyang giluwas, dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarung, kondili 

tungod sa iyang kalooy, pinaagi sa paghugas sa pagkatawo pag-usab, ug sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo, 

 

Acts 4:12 Ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain; kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan 

sa silong sa langit, nga gikahatag ngadto sa mga tawo, nga pinaagi niini maluwas kita." 

 

5.   Kinahanglan nga mchuo kasa Diosug makabaton ikaw sa 

kinabuhry walay katapusan. 
 

Sa Juan 5:24   “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang magapatalinghug sa akong 

pulong ug magatoo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhi nga dayon; siya dili pagahukman, hinonoa 

nabalhin na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi..” 

 

Sa Juan 6:47   “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang mosalig may kinabuhing 

dayon..” 

  

Sa Juan 10:28   Ug ginahatagan ko silag kinabuhing dayon, ug sila dili gayud malaglag, ug walay bisan kinsa 

nga magaagaw kanila gikan sa akong kamot.. 
 

 
Ibutang ang imong pagsalig kay Jesus lamang. 

 

 

Oo, ingon niana lang kasayon! Dili nimo maangkon ang kapasayloan sa Dios pinaagi sa 

paghago alang niini. Dili nimo mabayran ang kapasayloan sa Dios.  

 



Madawat lang nimo kini pinaagi sa pagtuo, ug pinaagi sa grasya ug kaluoy sa Dios. Kon buot 

mong dawaton si Jesu-Cristo ingon nga imong Manluluwas, ug kon buot kang makaangkon sa 

kapasayloan sa Dios, ania ang usa ka pag-ampo nga mahimo nimong iampo. Ang pagsulti 

niining pag-ampo o bisan unsa nga pag-ampo dili makaluwas kanimo. Ang pagsalig lang kang 

Jesu-Cristo maoy makahatag ug kapasayloan sa mga sala. Kining pag-ampo usa lang ka paagi 

aron masulti nimo sa Dios ang imong pagtuo ug pagpasalamat alang sa kapasayloan nga Iyang 

giandam alang kanimo.  
 

"Ginoo, 

 

 nasayod ako nga nakasala ako Kanimo ug angayan nga silotan. Apan gikuha ni Jesu-

Cristo ang silot nga angay unta kanako aron nga mapasaylo ako pinaagi sa pagtuo 

Kaniya. Talikdan ko na ang akong sala ug mosalig kanimo. Daghang salamat sa Imong 

dako ug kahibulongan nga grasya ug pagpasaylo!   Amen!" 

 

 

Kon ikaw nag-ampo lamang ana nga pag-ampo - sumala sa Pulong sa Dios - IKAW MALUWAS! 

HALELUYA! 

Ikaw nagaingon, apan ako wala mobati sa bisan unsa nga kalainan. Tag-ana kon unsa? Ang imong kaluwasan 

wala mag-agad sa inyong mga pagbati. Kini TANAN nag-agad sa pagbuhat sa kon unsa ang gisulti sa Dios! 

Ang Dios miingon kon kamo modawat ug magsalig diha ni Jesukristo ikaw naluwas. Matikdi kini WALA nag-

ingon nga "tingali" o "mahimong" maluwas - apan "maluwas". IKAW NALUWAS! 

 

ang tanan nga mangaliya sa ngalan sa Ginoo maluwas."   Taga-Roma 10:13  

Wala ba ikaw motuo sa Ginoo nga si Jesucristo? Tan-awa sa unsa Juan 3:36 nag-ingon! Kini nag-ingon kaninyo 

KINABUHI NGA WALAY KATAPUSAN!! Dili "tingali" o "paglaum nga" - apan - IKAW MALUWAS! 

 

Ang mosalig sa Anak may kinabuhi nga dayon; apan ang dili mosugot sa Anak dili makatilawg kinabuhi, 

hinonoa ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya.   Juan 3:36  

 

Higala, kon ikaw nag-ampo sa pag-ampo ug nakadawat kang Jesus-Cristo - IKAW NALUWAS! Ikaw nagbuhat 

sa giingon sa Dios - UG ANG DIYOS DILI MAMAKAK! Sa paglaum sa kinabuhi nga walay katapusan, diin 

ang Dios, NGA DILI MAMAKAK, nagsaad sa wala pa ang kalibutan; Tito 1:2 
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