
Kung ikaw nagtuo ani nga Maayong Balita ni Jesus 
Kristo sa tibuok mong kasingkasing, dawata si Jesus 
Cristo pinaagi sa yano ug sama sa bata nga pagtoo. 
Dawata Siya pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. 
Palihug ug buhata kini karon dayon sa dili pa ulahi ang 
tanan. "Siya nga nagatoo sa Anak adunay kinabuhing 
walay katapusan: ug siya nga wala nagtoo sa Anak  
dili makakita sa kinabuhi; apan ang kapungot sa Dios 
nagapabilin diha kaniya." Juan 3:36 "Ug si bisan kinsa 
nga wala nakaplagi nga nahisulat sa basahon sa  
kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo."    
Pinadayag 20:15 
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100% KA  

BANG SIGURO 

Nga Ikaw Makaadto  
sa Langit Human sa 
Imong Kamatayon? 



Ang Bibliya mao ang Pulong sa Dios. 
 

Ang Dios nag-ingon nga kita naitakda sa kamatayon. 
"Ug maingon nga kini gikatakda na ngadto sa mga 
tawo nga sa makausa mamatay, apan human niini mao 
ang paghukom." Hebreohanon 9:27. Walay labaw nga 
mas importante sa tanan, kon dili ang pagpangandam 
sa pag-atubang sa Dios! Possible ba nga ang tawo 
100% nga makasiguro nga siya makaadto sa Langit? 
 
Ang Dios nag-ingon nga possible ikaw makasiguro 
nga makaadto sa Langit! "Kining mga butanga gisulat 
ko nganha kaninyo nga nagtoo sa ngalan sa Anak sa 
Dios; aron kamo masayod nga kamo aduna nay    
kinabuhing dayon, ug aron kamo motuo sa ngalan    
sa Anak sa Dios." 1 Juan 5:13  Daghang mga tawo   
nagatoo nga ang pagkabuutan o ang pagkamaayong 
tawo mao ang makatabang nila pag-adto sa Langit. 
 
Apan ang Dios nag-ingon nga walay tawo nga 
matarong. "Ingon sa nahisulat, Walay matarong, wala, 
bisan usa...walay usa nga nagabuhat ug maayo, wala, 
bisan usa. Kay ang tanan nakasala, ug nakabsan sa 
himaya sa Dios."  Roma 3:10, 12b, 23 
 

Ang Dios nag-ingon nga naay silot nga ibayad sa 
atong mga sala. "Kay ang bayad sa sala mao ang 
kamatayon..." Roma 6:23a  Si Jesus Cristo nagpaka-
matay bayad sa atong mga sala, aron kita dili na   
pagasilotan sa Impyerno. "Kay ang Dios nahigugma 
pag-ayo sa kalibutan, nga siya mihatag sa iyang   
bugtong gipakatawo nga Anak, aron si bisan kinsa nga 
nagatoo diha kaniya dili gayud malaglag, apan aduna 
nay kinabuhing walay katapusan." Juan 3:16 

"Apan and Dios nagapakita sa iyang gugma nganhi 
kanato, nga, samtang kita mga makasasala pa, si  
Cristo namatay alang kanato." Roma 5:8 Si Jesus 
Cristo nagpatulo sa iyang bililhon nga dugo aron sa 
paghugas sa atong mga sala. "Diha sa kang kinsa kita 
adunay katubsanan pinaagi sa iyang dugo, bisan ang 
kapasayloan sa mga sala." Colossians 1:14. Pagka-
human sa ika-tulo nga adlaw gikan sa paglubong sa 
iyang lawas sa lubnganan, si Jesus nabanhaw gikan 
sa kamatayon. 
 
Ang Dios nag-ingon, kita kinahanglan motuo niini, dili 
lamang sa atong hunahuna, apan sa tibuok natong 
kasingkasing. "Nga kon imong isugid pinaagi sa imong 
baba ang Ginoong Jesus, ug magatoo diha sa imong 
kasingkasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa 
mga patay, ikaw maluwas."  Roma 10:9 
 
Ang Dios nag-ingon nga ikaw kinahanglan maghinulsol! 
"Ako mag-ingon kaninyo, Dili: apan, gawas kon kamo 
maghinulsol, kamong tanan usab malaglag." Lukas 13:3 
Kini nagpasabot nga kita masubo ug motalikod sa 
sala, ug dawaton si Jesus Cristo nga atong Ginoo ug 
Manluluwas. "Kay ang diosnon nga kasubo mosangpot 
sa paghinulsol ngadto sa kaluwasan nga dili          
pagabasulan..." 2 Corinto 7:10a "Apan ingon sa kadaghan 
sa midawat kaniya, ngadto kanila mihatag siya ug 
katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, bisan 
ngadto kanila nga nagtoo sa iyang ngalan." Juan 1:12. 
 
Ang Dios nag-ingon nga bisan si kinsa pwede    
maluwas. "Kay si bisan kinsa nga motawag sa ngalan 
sa Ginoo maluwas."  Roma 10:13 


