ANG SIMPLE NGA PLANO SANG DIOS SA KALUWASAN SONO
KAY LUCAS
1. Kay tanan kita makasasala!
LUCAS 5:31-32 Kag si Jesus nagsabat sa ila, “Ang mga mayo walay kinahanglan sang manugbulong, kondi
ang mga nagamasakit; 32 wala ako magkari sa pagtawag sang mga matarung, kondi sa mga makasasala sa
paghinulsul.”
LUCAS 18:19 Kag si Jesus nagsiling sa iya, “Nga-a bala nga gintawag mo ako nga maayo? Walay bisan sin-o
nga mayo kondi ang Dios lamang.

Kay tanan kita makasasala!

2. May bayad ina nga sala!
LUCAS 16:15 Apang nagsiling sia sa ila, “Kamo amo ang mga nagapakamatarung sang inyo kaugalingon sa
atubangan sang mga tawo apang ang Dios nakakilala sang inyo mga tagiposoon; kay ang ginapakamataas sa
tunga sang mga tawo kangil-aran sa itololok sang Dios.
LUCAS 9:5-6 Kag bisan diin nga indi sila magbaton sa inyo, sa paghalin ninyo sadtong banwa taktaka ang
yab-ok sa inyo mga tiil sa pagkamatood batok sa ila.” 6 Kag naghalin sila kag nagkadto sa tanan nga minoro,
nga nagawali sang maayong balita kag nagapang-ayo sa bisan diin.

3. Si Jesus napatay kag nagbayad sang aton mga sala sa cruz!
LUCAS 18:13 Apang ang manugsukot sang buhis, nga nagatindog sa malayo, indi sia buut bisan magbayaw
sang iya mga mata sa langit, kondi nagpukpuk sang iya dughan nga nagasiling, ‘O Dios, magmaloloy-on ka sa
akon nga makasasala!’
LUCAS 19:10 Kay ang Anak ssang tawo nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sang nadula.”

LUCAS 24:46 kag nagsiling sia sa ila, “Amo ining nasulat, nga ang Cristo mag-antus kag mabanhaw sa ikatlo
nga adlaw,

4. Ang kaluwasan libre nga dolot, indi bangud sang maayong buhat.
Batonon mo ang pulong sang Dios, kag magtoo kay Jesus lamang!
MGA TAGA –EFESO 2:8-9 Kay bangud sa bugay naluwas kamo paagi sa pagtoo; kag ini indi inyo
kaugalingon nga buhat, ini amo ang dolot sang Dios – 9 indi bangud sa mga buhat, basi ang bisan sin-ong tawo
magpabugal.
TITO 3:5 ginluwas niya kita indi bangud sa mga buhat nga aton nahimo sa pagkamatarung, kondi sa gahum
sang iya kalooy, paagi sa paghugas sang bag-ong pagkatawo kag pagbag-o sa Espiritu Santo,
MGA BINUHATAN 4:12 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.”

5. Dapat ibutang mo ang pagtoo kag pagsalig kay Cristo lamang!
LUCAS 13:3 Nagsiling ako sa inyo, Indi; apang kung indi kamo maghinulsul tanan kamo mapatay man.
LUCAS 18:17 Sa pagkamatuud, nagsiling ako sa inyo, ang bisan sin-o nga indi magbatun sang ginharian sang
Dios subong sang bata nga diotay indi sia nga mas-a makasulud sini.”
TAGA-ROMA 10:9-10,13 bangud nga, kon itu-ad mo sang imo baba nga si Jesus Ginuo kag magtuo sa imo
tagiposoon nga ang Diyos nagbanhaw sa iya, maluwas ka. 10 Kay sa tagiposoon ang tawo nagatoo nga sa
pagkamatarung, kag sa baba ang pagtu-ad ginahimo nga sa kaluwasan…13 Kay, “ang bisan sin-o nga
magtawag sa ngalan sang Ginuo maluwas. ”

Ibutang naton ang pagtoo kay Cristo lamang!
Kung gusto mo gid mahibal-an sang sigurado subong dayon nga ikaw makakadto sa langit,
pangamuyoa ining pangamuyo nga hugot sa imo tagiposoon.

Ginoong Jesus,
Ginaako ko nga ako makasasala kag dapat ako ihaboy sa impierno, pero Ikaw napatay sa
cruz, ginlubong kag nabanhaw sa ikatlo nga adlaw. Nagapangayo ako sang patawad sang
akon mga sala. Ginabaton ko Ikaw bilang akon Dios kag personal nga Manluluwas.
Nagatoo ako nga luwason Mo ako kag paga dal-on Mo ako sa langit kung ako mapatay.
Amo ini ang akon pangamuyo sa Ngalan ni Cristo Jesus. Amen.

