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        Siya nagpakamatay alang sa mga sala sa  
kalibutan, gilubong ug sa ika-tulo ka adlaw ug gabii 
nabanhaw gikan sa kamatayon. Siya nabuhi aron 
sa pagluwas sa tanan nga nangawala. Imo bang 
saligan si Kristo nga imong Manluluwas? Buot mo 
bang makaadto sa “saktong dalan” sa kahangturan, 
nga mao ang pagduol sa Ginoo pinaagi sa sakripisyo 
sa iyang Anak nga si Jesus Kristo para sa imong 
mga sala? Ikumpisal sa Dios nga ikaw usa ka 
makasasala. Ug pangamuyo nga pasayluon ka 
pinaagi ni Kristo. 



        Ang nahisulat sa atubangan niining balasahon      
nagpahinumdom kanako kung unsay gibati sa mga     
nangawala sa pagpangita nila sa direksyon sa   
kinabuhi. Kasagaran kanato nangawala na sa atong 
kinabuhi, ug gusto ta mangita sa pamaagi. Maayo 
gayud nga bisan naay usa nga motabang kanato 
nga makagawas ug makamatngon. Ang Pulong sa 
Dios mao ang atong giya paingon sa kinabuhing 
walay katapusan. Kini  nag-ingon kanato kung unsaon 
makaadto sa langit ug dili didto sa impyerno, ug 
nagpahinumdom kanato sa dakung gugma sa Dios. 
“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 kataposan.”  Juan 3:16 
 

        Basin ikaw nakakita na ani nga basahon ug   
nisulay sa imong pamaagi, o sa bisan relihiyoso 
nga pamaagi; apan kinahanglan nimo nga 
mamatngonan nga ikaw naay kaugalingong     
responsibilidad nga maminaw sa Pulong sa    
Ginoo. Ako mangutana kanimo hinigugma kung 
higala, ikaw ba anaa sa sakto nga dalan? Imo na 
bang gidawat ang kamatuoran nga dili lang ang 
simbahan ang naay responsibilidad sa pagdala sa 
Pulong sa Dios sa kalibutan? Kon dili ikaw pud ang 
maminaw ani nga mensahe. 
 

        Ang tao sa walay katapusan gapangita ug dalan 
paingon sa langit, apan wala niya giaangkon nga 
ang Saktong Dalan mao ang pagpangita ni Jesus.  

        “Si Jesus nagaingon ngadto kaniya, Ako mao 
ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi: walay 
tawo nga nagaadto sa Amahan, apan pinaagi 
kanako.” Juan 14:6   “Kay ang Anak sa tawo mianhi 
sa pagpangita ug sa pagluwas niadtong nawala.”  
Lukas 19:10 “Adunay usa ka dalan nga daw 
matarong ngadto sa usa ka tawo; apan ang      
kataposan niini mao ang mga dalan sa kamatayon.”  
Mga Panultihon 14:12 
 

        “Dili ang matag-usa nga naga-ingon nganhi 
kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa 
langit; apan siya nga nagabuhat sa kabubut-on sa 
akong Amahan nga anaa sa langit. Daghan ang 
moingon kanako nianang adlawa, Ginoo, Ginoo, 
wala ba kami nagpropesiya diha sa imong ngalan?
ug diha sa imong ngalan nagpagawas sa mga 
yawa? Ug diha sa imong ngalan naghimo sa 
daghang katingalahang mga buhat? Ug unya ako 
mopahayag ngadto kanila, Ako wala gayod nakaila 
kaninyo:pahawa gikan kanako, kamo nga nagbuhat 
ug kadautan.”  Mateo 7:21-23 
 

        Ang dalan padulong sa Dios pinaagi sa          
kamatayon sa Iyang Anak nga si Jesus sa Kalbaryo. 
Tanan nga katawhan gitimbang sa timbangan sa  
pagkaperpekto sa Ginoo, ug kita nakulang. Ang 
Dios gihimo nga makasasala ang iyang Anak nga si 
Jesus para kanato. Nahisulat sa 2 Corinto 5:21, 
“Kay siya mihimo na kaniya nga sala alang kanato, 
kinsa wala makaila ug sala; aron kita unta mahimo 
nga pagkamatarong sa Dios diha kaniya.”  


