Human sa napulo ka tuig ang milabay. Malipayon kaayo si
Mike nga nagasaulog sa iyang ikanapulo nga adlawng natawhan.
Daghang mga higala ang mitambong sa iyang birthday party.
Ang kada usa nagdalag regalo. Nagdula sila, nangaon ug cake ug
ice cream.
Unya gitagsa-tagsa pag abli ni Mike ang iyang mga regalo.
Adunay model car, rocket ship, puzzle ug nindot nga relo. Kining
tanan gihatag kang Mike nga walay bayad. Gihatag kini sa iyang
mga higala nga ganahan kaayo niya.
Ang ulahing regalo nga iyang giablihan mao ang gikan sa iyang
labing suod nga higala, si Caloy. Sulod niini adunay gamayng
papel. Didto sa papel gisulat ang usa ka pangutana. Mao kini ang
pangutana:

"KAUBAN KA NA BA SA PAMILYA SA DIOS?"
Nakapalibog kang Mike kini nga pangutana. "Kauban ba ako
sa pamilya sa Dios? pangutana niya sa iyang kaugalingon.
"Oy, Caloy, unsay imong ipasabot niini, 'Kauban na ba ako sa
pamilya sa Dios?'
"Cristohanon ka na ba?" pangutana ni Caloy.
"Mosimba man ko, kon mao kana ang imong gipasabot,"
tubag ni Mike.
"Kinahanglan matawo ka diha sa pamilya sa Dios ug kaduha
na unya ka magsaulog ug birthday," matod ni Caloy.
"Oy, nangumedya baya ka duha ka birthday?" pangutana ni
Mike.
Misamot kalibog si Mike. Unsaon niya pagkabalik sa pagka
gamayng bata? Unsaon niya pagpasakop sa pamilya sa Dios?
Unsaon niya pagkahimong Cristohanon?
Sama ka ba kang Mike? Naglibog ka ba usab? Nasayod ka na
ba? Kon wala, padayon sa pagbasa aron masayod ka mahitungod
sa ika- duhang pagsaulog sa imong adlawng natawhan.
1. Nasayod ka ba nga ang kada usa nakabuhat ug daotan o
nakasala? Ang Biblia nag-ingon: "Ang tanan nakasala (nakabuhat
ug daotan)."

2. Nasayod ka ba nga si Jesus namatay sa krus aron pagtubos sa
silot sa imong daotang binuhatan?
3. Nasayod ka ba nga ang Dios nagpadala sa Iyang Anak, si Jesus
ingon nga gasa alang sa tibuok kalibotan?
4. Nasayod ka ba nga si Jesus buhi?
5. Nasayod ka ba nga ang Dios buot nga ikaw mahimong
Cristohanon? Kini nagpasabot nga ikaw kinahanglan matawo pagusab diha sa pamilya sa Dios ug sa ingon duha na ang imong
birthday! (Si Jesus miingon: "Kinahanglan magpakatawo kamo
pag-usab" Juan 3:7).

1.

KARON, buot ka bang makigsulti sa Dios pinaagi sa pag-ampo
mahitungod sa pagpasakop sa Iyang pamilya?
2.
Pangayog pasaylo sa Dios alang sa imong daotang binuhatan.
"Nakasala ang tanan…" Roma 3:23

3. Isulti sa Dios nga ikaw mituo nga Iyang gipadala si Jesus aron
mamatay sa krus alang kanimo. "Si Cristo namatay alang sa
atong mga sala, sumala sa nahisulat sa Kasulatan." 1 Corinto
15:3

4. Sultihi ang Dios nga buot ka nga si Jesus mahimong imong
Manluluwas ug Higala. "May midawat ug mituo kaniya; busa

5. sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa
Dios." Juan 1:12

Pasalamati ang Dios, ang imong Langitnong Amahan, sa
paghatag kang Jesus, ang Iyang Anak. 2 Corinto 9:15
Isulti sa uban nga ikaw karon Iya na sa Dios, nga sakop ka sa
Cristohanong pamilya. Lucas 2:17

Usa ka pag-ampo nga imong isulti…
Langitnong Amahan:
Pasayloa ako sa daotan kong mga buhat. Motuo ako sa Imong
Anak, si Jesus, nga namatay alang kanako aron pagkuha sa
akong mga sala.
Tabangi ako nga magkinabuhi ingon nga Cristohanon. Tabangi
ako nga mobuhat sa mga butang nga makapahimuot Kanimo.

Masayod ako nga ako Cristohanon tungod:
…ang Biblia nagsulti niini.
Galacia 3:26 nag-ingon…Ako Iyang anak.
1 Juan 1:9 nag-ingon…Ako gipasaylo sa Dios.
Juan 3:16 nag-ingon…Ako gihigugma sa Dios.
Juan 14:2,3 nag-ingon…Ako moadto sa
langit.

Happy Birthday! — Cebuano
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Ako si:
_____________________________________________
(petsa)

Ako nahimong sakop sa pamilya sa Dios sa

Karon nga ikaw usa na ka Cristohanon ug
sakop sa pamilya sa Dios…
…Basaha ang imong Biblia kada adlaw.
…Pakigsulti sa Dios, ang imong Langitnong Amahan.
…Pagtambong kanunay sa Sunday school ug serbisyo sa
simbahan.
…Sultihi ang imong mga higala ug paryente
mahitungod kang Jesus.
…Ipadayag ang gugma ug kaluoy sa matag usa.
…Ihalad ang imong kinabuhi sa bisan unsa nga paagi.

Kini nga sugilanon gihatag kanimo ni:

