TANAN INI
GINHIMO KO
PARA SA IMO

NAGKARI AKO... bangud sa “imo” sala.
“Kay nasulat na, wala sing matarung..., wala bisan isa.”
(Taga Roma 3:10)
“Sanglit ang tanan nagpakasala kag nawad-an sang
himaya sang Dios;” (Taga Roma 3:23)
“Matu-od ang pinamolong kag takus sang bug-os nga
pagbaton, nga si Kristo Jesus nag-abot sa kalibutan sa
pagluwas sang mga makasasala;”
(1 Timoteo 1:15a)
NAPATAY AKO... sa pagbayad sang “imo” sala.
“Apang sia ginpilas tungud sang aton mga paglalis,
ginhanog sia tungud sa aton mga kalautan: ang silot
sang aton paghidait yara sa iya, kag sa iya mga labud
ginaayo kita.” (Isaias 53:5)
“Apang ang Dios nagpakilala sang iya kaugalingon nga
gugma sa aton nga sang makasasala pa kita si Kristo
napatay tungod sa aton. Busa sanglit karon ginpakamatarung kita paagi sa iya dugo, labi pa nga maluwas kita
sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. (Mga Taga Roma
5:8-9)
”Nga sa iya gintubos kita paagi sa kapatawaran sang
aton mga sala:” (Colosas 1:14)
GINBANHAW AKO... sa pagluwas sa “imo” sa walay
katubtuban.
“Gani sarang sia sa tanan nga tion sa pagluwas sa ila nga
nagapalapit sa Dios paagi sa iya, sanglit nagakabuhi sila
gihapon sa pagpatunga nga nagatabang sa ila.” (Hebreo
7:25)
“Ang mga karnero nagapamati sang akon tingug kag
nakilala ko sia kag nagasunod sila sa akon, kag
nagahatag ako sa ila sing kabuhi nga walay katapusan,
kag indi na gid sila mawala, kag walay isa nga makaagaw sa ila sa akon kamut.” (Juan 10:27-28)

“Kag ang panaksi amo ini, nga ang Dios naghatag sa
aton sing kabuhi nga walay katapusan, kag ining kabuhi
yara sa iya anak.” (1 Juan 5:11)
DAPAT IKAW MAGHINULSOL... kilalaha nga ikaw
makasasala, nga wala ikaw sing mahimo sa pagluwas sa
imo kaugalingon, kag ikaw nagakinahanglan kay Kristo
Jesus.
“Nagasiling ako sa inyo, Indi: apang, kon indi kamo
maghinulsol, tanan kamo mapatay man.” (Lucas 13:3)
“Magbiya ang malauton sang iya dalanon, Kag ang
dimatarung nga tawo sang iya mga paino-ino: magbalik
sia sa Ginoo, kag sia magakalooy sa iya; kag sa aton Dios,
kay sia magapatawad sing bugana. Kay ang akon mga
hunahuna indi inyo mga hunahuna, kag ang inyo mga
dalanon indi akonmga dalanon, nagasiling ang Ginoo.”
(Isaias 55:7-8)
“Ginluwas niya kita indi bangud sa mga buhat nga aton
nahimo sa pagkamatarung, kondi sa gahum sang iya
kalooy, paagi sa panghugas sang bag-ong pagkatawo
kag pagbag-o sa Espirito Santo.” (Titus 3:5a)
“Kag sa wala nagapangabudlay, kondinagasalig sa
nagapakamatarung sa didiosnon, ang iya pagtoo
ginaisip nga sa pagkamatarung.” (Taga Roma 4:5)
DAPAT IKAW MAGSALIG... ibutang ang imo bug-os
nga pagtoo sa kay Kristo Jesus sa pagluwas sa imo.
“Kay ginhigugma gid sang Dios ang bug-os nga kalibutan sa bagay nga iya ginhatag ang bugtong niyang
anak, agod nga bisan sin-o nga magtoo sa iya indi
mawala apang may kabuhi nga dayon.” (Juan 3:16)
“Nahanungod sa saad sang Dios wala sia magduhhaduha sang dimatinoohon, kondinagbaskug sia sa iya
pagtoo sa ginhimaya niya ang Dios, nga nagasalig sing
bug-os nga ang Dios nga nagsaad makasarang man sia
sa paghimo.” (Roma 4:20-21)

“Ini sa pagpamatuod sang iya pagkamatarung sa karon
nga dag-on nga ginapakamatarung niya ang may
pagtoo kay Jesus.” (Roma 3:26)
“Kay ginaisip ta nga ang tawo ginapakamatarung paagi
sa pagtoo luwas sa mga buhat sang kasuguan.”
(Roma 3:28)

ANO ANG IMO DISISYON?
Ginpili ko ang magsalig kay Kristo nga akon
Manluluwas.
“Ang nagatoo sa iya wala ginatagudili-i.” (Juan 3:18a)
“Kay sa tagiposo-on ang tawo nga sa pagkamatarung,
kag sa baba ang pagtu-ad ginahimo nga sa kaluwasan...
Kay ang bisan sin-o nga magtawag sa ngalan sang Dios
maluwas.” (Roma 10:10, 13)
Ginpili ko ang pagsikway kay Kristo kag
pagtuman sang akon buot.
“... apang ang wala nagatoo natagudilian na, bangud
nga wala sia magtoo sa ngalan sang bugtong nga anak
sang Dios.” (Juan 3:18b)
“Kag kon ang bisan sin-o nga wala makita ang iya
ngalan nga nasulat sa tolon-an sang kabuhi, ginatagbung sia sa linaw nga kalayo.” (Bugna 20:15)
Palihog ipadala ini nga tract sa amon sa paghibalo sa
amon sa tapos basahon ini ikaw nagbaton kay Kristo
Jesus nga imo manluluwas.
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