Apan
nabalitaan nako nga
si Ginoong Jesus
nagpakamatay alang
kanako.

Nakasala
ako.

Ginoong Jesus, ako
nagatoo nga Ikaw namatay ug
nabanhaw alang kanako. Ako
nagahangyo Kanimo nga Imo
akong pasayloon sa tanan kong
mga sala ug luwason Mo ako.

Ang akong
sala maoy
magalaglag
kanako.

Mahimo pa ba akong higugmaon sa Dios?

Ginoong Jesus, sa akong kasingkasing nasayod ako nga
Ikaw ang Dios sa tanan ug akong ginatugyan sa Imo ang
tanan kong mga sala, ang tibuok kong kasingkasing, ug
ang tibuok kong kinabuhi. Pasayloon Mo ako. Ug luwason
Mo ako, Ginoo. Amen.

Nasayod ako nga sa akong kinabuhi daghan
akong nahimo nga mga kalapasan.

Akong nasabtan nga ako nagkinahanglan ug panabang.
Dili ako makahimo niini sa akong kaugalingon lamang.

“Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa
himaya sa Dios.”
Mga Taga-Roma 3:23

“Kay ang suhol gikan sa sala mao ang
kamatayon, apan ang walay bayad
nga gasa gikan sa Dios mao ang
kinabuhing dayon diha kang Cristo
Jesus nga atong Ginoo.”
Mga Taga-Roma 6:23

“Apan ang Dios nagapadayag sa iyang
gugma alang kanato pinaagi niini, nga
bisan sa mga makasasala pa kita si
Cristo nagpakamatay alang kanato.”
Mga Taga-Roma 5:8

“Kay kon pinaagi sa imong baba magasugid
ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo, ug
magatoo ka sa sulod sa imong
kasingkasing nga siya gibanhaw sa Dios
gikan sa mga patay, nan, maluwas ikaw.”
Mga Taga-Roma 10:9

MISAKA BA IKAW SA UPAT KA MGA ANGANG PADULONG SA LANGIT?
Ikaw ba naka-ampo
sama niini?

“Ginoong Jesus, ako
nagkinahanglan Kanimo. Apan
ang akong mga sala
nagapugong kanako nganha
Kanimo. Apan Ikaw
nagpakamatay alang kanako.
Akong ginahinulsolan ang
tanan kong mga sala. Ginoong
Jesus, sumulod Ka sa akong
kasingkasing ug himoon ko
Ikaw nga akong Dios ug
Manluluwas. Daghan salamat
sa Imong pagluwas kanako.
Amen.”
Kong imo kini gibuhat, ikaw
makasulti na karon: “Nabag-o
na ang akong pagkatawo.”

“Busa kon ang tawo anaa kang
Cristo, siya bag-o nang binuhat;
ang daang mga butang
nagpangagi na, tan-awa, ang bagong mga butang nahiabut na.”
2 Mga Taga-Corinto 5:17
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