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a sinulatan ni Juan, mabasa naton nahanungod sa 
kasal sa Cana. Diri si Maria nagapahibalo sang 

pagkaimportanti ni Jesu-Kristo nga iya anak, kag sa mga 
polong nga lya ginapamolong.

Sang nahibal-an niya nga naubos na ang alak, nga sia 
mismo sa iya kaugalingon wala sing mahimo, ginsugi-
ran niya si Jesus, nga amo lang gid ang makahimo sang 
bisan anong butang. Gani si Maria nagsogo sa mga 
sologoon. “Ang iya iloy nagsiling sa mga sologoon, Ang 
bisan ano nga isiling niya sa inyo buhata ninyo.” (Juan 2:5) 
Amo lamang ini ang nasulat sa Biblia sa diin si Maria 
naghatag sing sogo, gani sa wala sing pagpangdu-
haduha ang tanan nga Romano Catolico dapat magpa-
mati sang iya mga polong... “Ang bisan ano nga isiling 
niya sa inyo buhata ninyo.” Subong nga ang tinutuyo 
sang tanan nga maayo nga Romano Catolico amo ang 
pagsaka sa langit, lantawon ninyo sa Biblia kag buhaton 
kon ano ang ginsiling ni Maria nga buhaton; lantawa 
kno ano ang ginsiling ni Jesus kag himoon ini.

Si Jesus nagsiling sia lamang ang isa nga sarang 
makaluwas sa imo. “Si Jesus nagsiling sa iya, Ako amo 
ang dalan, kag ang kamatooran, kag ang kabuhi; walay 
nagaabut sa Amay, kondi paagi sa akon.” (Juan 14:6) 
Wala sia nagsiling nga magsalig sa mga santos, sa papa, 
ukon bisan pa sa lya iloy nga si Maria sa pagluwas sa 
imo. “Kag walay kaluwasan sa bisan kay sin-o nga iban, 
kay walay iban nga ngalan sa idalum sang langit nga 
ginhatag sa mga tawo nga paagi sa iya kinahanglan kita 
maluwas.” (Acts 4:12)

Si Jesus nagsiling magtoo sa Iya, amo lang gid ang 
makaluwas sa imo. “Ang nagatoo sa Anak may kabuhi 
nga walay katapusan; apang ang wala nagatuman sa 
Anak indi makakita sang kabuhi, kondi ang kasingkal 



sang Dios nagapabilin sa iya.” (Juan 3:36) Wala sia nagsil-
ing pinasahi nga sakripisyo ukon maayong mga buhat 
amo ang kinahanglanon agud makabulig sa pagluwas 
sa imo. “Kag sa wala nagapangabudlay kondinagasalig 
sa nagapakamatarung sa didiosnon, ang iya pagtoo 
ginaisip nga sa pagkamatarung.” (Mga Taga-Roma 4:5)

Si Jesus nagsiling kabuhi nga walay katapusan amo 
lang gid ang lya mahatag. “Sa pagkamatuud, sa pagkam-
stuud, nagsiling ako sa inyo, ang nagapamati sang akon 
polong kag nagatoo sa nagpadala sa akon, may kabuhi 
nga walay katapusan; indi  sia paghukman; kondi nagla-
ton gikan sa kamatayon pa kabuhi.” (Juan 5:24) Wala sia 
nagsiling ini isa ka umalagi nga kabuhi nga nagade-
pende sa pagtuman naton sini ukon madula naton ini. 
“Kag nagahatag ako sa ila sing kabuhi nga walay katapu-
san, kag indi na gid sila mawala, kag walay isa nga 
makaagaw sa ila sa akon kamut.” (Juan 10:28)

Si Jesus nagsiling Ang mga polong sang Dios amo 
lang gid ang pagbulut-an nga pagasundon. “Ang 
nagasikway sa akon kag wala nagabaton sang akon mga 
polong may isa nga nagahukom sa iya; ang polong nga 
akon ginpamolong amo ang magahukom sa iya sa 
katapusan nga adlaw.” (Juan 12:48) Wala sia nagsiling 
ang mga pinalatonlaton nga sugilanon sang mga 
tigulang ukon mga sogo sang mga tawo amo ang iya 
mga polong. “Walay pulus ang pagsimba nila sa akon, 
nagatudlo subong nga mga pagtolon-an sang mga sogo 
sang mga tawo... Nga nagapakawalay pulus sang mga 
polong sang Dios tungud sang inyo pinalatonlaton nga 
sugid nga nahatag ninyo. Kag madamu nga subong nga 
butang ang ginahimo ninyo.” (Marcos 7:7,13)

Abyan ko, puede ikaw maluwas subong kag makahi-
balo nga makabaton ikaw sang kabuhi nga walay 
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katapusan kon ibutang nimo ang imo pagtoo sa kay 
Kristo Jesus, kag mag-untat sa pagsalig sa imo kaugalin-
gon, sa iglesia, mga sacramento, ukon bisan anong 
butang nga ginasaligan mo nga makabulig sa pagluwas 
sa imo. Si Jesus amo ang Manluluwas. Nagatoo kabala 
nga makaluwas Sia sa imo ukon wala? “Ini ginasulat ko 
sa inyo nga nagatoo sa ngalan sang Anak sang Dios, agud 
nga mahibaloan ninyo nga nakabaton kamo sang kabuhi 
nga walay katapusan.” (1 Juan 5:13) Sa sinang tion 
magsalig ikaw sa kay Kristo Jesus subong imo manlulu-
was... sa sina gid nga tion... maluwas ikaw... tubtub sa 
katubtuban!

Abyan ko, ang kabangdanan kon ngaa naghatag 
kami sa imo sini nga tract bangud nga nagahigugma 
kami sa imo kag indi gusto nga magkadto ikaw sa 
infierno kon mapatay ikaw. Kon ginakabig mo nga ini 
nga tract batok sa mga Catolico, dapat nimo usisaon 
ang imo ginatoohan. Ang bisan sin-o nga nagasikway 
sang mga ginpamolong ni Jesus, anti Kristo sia. “Ang 
wala naga-upud sa akon batok sa akon.” (Mateo 12:30a)
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Palihog ipadala ini nga tract sa amon sa paghibalo sa 
amon sa tapos basahon ini ikaw nagbaton kay Kristo 

Jesus nga imo manluluwas. 


