5. Unsa ang angay nimong
buhaton?
Ang Bibliya nag-ingon sa Taga
Roma 10:13 “Kay bisan kinsa
nga magatawag sa ngalan sa
Gino-o maluwas.”
Andam ka ba nga motawag sa ngalan
ni Jesu Kristo karon? Pag-ampo lang
sa sama ni-ini.
“Gino-ong Jesus ako usa ka
makasasala. Wala akoy mahimo sa
akong ka-ugalingon. Gino-ong
Jesus luwasa ang akong kalag,
solod sa akong kasing-kasing ug
pasaylo-a ako sa akong mga kasalanan. Dal-a ako sa langit kon ako
mamatay. Salamat Jesus sa imong
pagluwas kanako. Amen”
Kung ikaw ni-ampo sa kinasing-kasing,
kung mo-abot sa imo ang kamatayon
sigurado na ikaw nga maka-adto sa
langit.
Ang Bibliya nag-ingon sa 1 Juan 5:13
“Kining mga butanga gisulat ko
kaninyo nga nanagpanoo sa ngalan
sa Anak sa Dios, aron kamo masayud
nga kamo nakapanag-iya na sa
kinabuhing dayon”
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Unsay gi-ingon sa Bibliya nga
kinahanglan nimong mahibaloan kon unsa-on pag-adto sa
langit?
1. Ang uban mo-ingon
mag-buhat lang ug maayo. Apan unsay giingon sa Bibliya?
Sa mga Taga Roma 3:23
“Kay ang tanan nakasala
ug nakab-san sa himaya
sa Dios.”
2. Ang uban mo-ingon nga
ang sala walay silot. Apan
unsay gi-ingon sa Bibliya?
Sa mga Taga Roma 6:23a,
“Kay ang suhol sa sala
ma-o ang kamatayon…”
Ang pulong nga “kamatayon”
wala lang magpasabot nga inig
kamatay nato moadto lang kita sa
lubnganan. Kini nga kamatayon
nag pasabot sa atong panagbulag
sa Dios sa walay katapusan ngadto
sa linaw nga kalayo. Ug mao kini
ang atong silot isip usa ka
makasasala.

Ang Bibliya nag ingon sa
Pinadayag 21:8 “Apan alang sa
mga talawan, ug sa mga dili
matinoohon, ug sa mga
dulumtanan, alang sa mga
mamomono, ug sa mga
makihilawason, ug sa mga
lumayan, ug sa mga
magsisimbag mga diosdios, ug sa
tanang mga bakakon, ang ilang
bahin mao ang paghiadto sa
linaw nga nagasilaob sa kalayo
ug asupri, nga mao ang
ikaduhang kamatayon.”
3. Unsa-on man nimo
pagbayad ani nga silot?
Si Jesus nahigugma gayud kanimo
nga iya nang gibayran ang ma-ong
silot pina-agi sa pag-ula sa iyang
dugo didto sa krus sa kalbaryo
para sa imong mga sala.
Ang Bibliya nag-ingon sa
mga Taga Roma 5:8
“Apan ang Dios
nagapadayag sa iyang
gugma alang kanato pinaagi ni-ini,nga bisan sa mga

makasasala pa kita si
Kristo nag pakamatay
alang kanato.”
4. Unsay may kantidad nga
akong pagabayran?
Ang kinabuhing dayun didto sa
langit, usa ka libre nga gasa nga
gihatag kanato sa Dios.
Ang Bibliya nag-ingon sa
mga Taga Roma 6:23b
“apan ang walay bayad
nga gasa gikan sa Dios
mao ang kinabuhing dayon
diha kang Kristo Jesus nga
atong Ginoo.…”
Higala, ang pag-gahin sa
kahangturan ma-o ang pinaka
importante nga desisyon nga
imong pagahimo-on sa imong
kinabuhi.
Sa Lukas 13:3 nag ingon
“gawas kon maghinulsol
kamo, kamong tanan
mangamatay usab sa ingon.”

