
Balaan nga 
BiBlia   

Juan Kapitolo 3:1-21 

1 May isa ka tawo sang mga Fariseo, nga ginhin-
galanan si Nicodemo, isa ka manugdumala sang 
mga Judio:  2 Ang amo man nagkadto Kay Jesus 

sang gab-i, Kag nagsiling sa iya, Rabbi, kami naka-
hibalo nga ikaw manunudlo gikan sa Dios: bangud 
nga wala sang tawo nga makahimo, kon indi ang 

Dios kaupud niya.   

RBal-an mo ninyo bala nga ang 
tanan nga sala ninyo gin butang 
sang Dios Amay sa iyang Anak 
nga si Hesu Cristo kag ginpaka-
malaut Siya sa lugar ninyo dito 
sa Krus kag ginlubong Siya kag 

na banhaw sa ikatatlo nga adlaw.   "Si Cristo wala gid 
sing sala, pero siya amo ang ginsilutan sang Dios 

tungod sa aton mga sala, agod nga kon ara kita kay 
Cristo, pakamatarungon kita sang Dios." 2 Corinto 5:21  

RSa katapusan ki-
nahanglan mo magtal-
ikod sa kadulom sang 
Sala kag mag palapit 
sa kay Ginoong Hesu 
Cristo nga amo ang 
kasanag sining kali-

butan.   "Sa pagpamuklat sang ila mga mata agud mag-
liso sila halin sa kadudulman pakadto sa kasanag, kag 
halin sa gahum ni Satanas pakadto sa Dios. Kag paagi 
sa ila pagtuo sa akon, patawaron sila sa ila mga sala, 
kag makaupod na sila sa mga ginpain sang Dios nga 

mangin iya.’ Binuhatan 26:18     "Nagsiling liwat si Jesus sa mga 
tawo, “Ako ang suga sang mga tawo sa kalibutan.   

Ang nagasunod sa akon, indi 
na magakabuhi sa kadulom, 
kundi masanagan siya sang 

suga nga nagahatag sang 
kabuhi.” Juan 8:12    "Kay nagasiling 
ang Kasulatan, “Ang bisan sin-

o nga magdangop sa Ginoo 
maluwas.” Roma 10:13  
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 3 Si Jesus nagsabat 
Kag nagsiling sa iya, 
Sa pagkamatuud, sa 

pagkamatuud, ako na-
gasiling sa imo, Kon 

ang tawo indi matawo 
liwat, indi sia maka-
kita sang ginharian 

sang Diyos.  4 Si Nic-
odemo nagsiling sa iya, Paano bala ang pagkatawo 

sang tawo kon sia tigulang na? makasulud bala sia sa 
ikaduha nga tion sa taguangkan sang iya iloy, kag ma-

tawo?  5 Si Jesus nagsabat, Sa pagkamatuud, sa 
pagkamatuud, nagasiling ako sa imo, Kon ang tawo 
indi matawo sa tubig kag sa Espiritu, indi sia makas-
ulud sa ginharian sang Dios. 6 Inang natawo sa unud 

unud; kag inang natawo sa Espiritu espiritu.  

7 Indi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, Ki-
nahanglan kamo 
matawo liwat.   

 

8 Ang hangin na-
gahuyup kon sa 

diin ang buut sini, 
kag mabatian mo 

ang tonog sini, 
apang indi mahi-

baloan kon sa diin 
ina nagahalin, kag 

kon sa diin ina nagapakadto: subong man ang tagsa-
tagsa nga natawo sa Espiritu.   

 
Natawo kana ba liwat?   

 
RKilalahon nimo nga makasasala 
ka. "Kay sa tagipusuon sang tawo 

nagahalin ang malain nga mga 
panghunahuna nga amo ang na-

gatulod sa iya sa pagpatay, 
pagpanginbabayi ukon 

pagpanginlalaki, pagpakigrelasyon 
nga imoral, pagpangawat, pagtesti-
go sang butig, kag paghambal sang 
malain kontra sa iya isigkatawo. Amo ini ang nagapa-
higko sa tawo. Pero ang magkaon nga wala nahimo 

ang ritual sang pagpanghinaw sang kamot indi maka-
pahigko sa tawo.” Mateo 15:19-20. Kag tungod may utang ka 

nga sala pagasilutan ka. "Kay ang 
bayad sa sala amo ang ka-

matayon, pero ang kabuhi nga 
wala sing katapusan amo ang re-
galo sang Dios sa mga ara kay 

Cristo Jesus nga aton Ginoo." Roma 

6:23     “Kag ang bisan sin-o nga wala 
makit-an nga nasulat sa libro sang 

kabuhi gintagbung sa linaw nga 
kalayo.” Bugna 20:15     

 RPero dapat mabal-an mo nga palangga ka ni Hesu 
Kristo. Napatay kag ginpaagay niya ang iyang hamili 

nga dugo sa Krus para sa imo. "Pero si Cristo 
nagpanginmatay para sa aton bisan sang mga makas-
asala pa kita. Sa sini nga paagi ginpakita sang Dios 

ang iya paghigugma sa aton." Roma 5:8 
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9 Si  Nicodemo 
nagsabat kag nagsil-

ing sa iya, Paano 
bala ang 

pagkahimo sining 
mga butang?  10 

Nagsabat si Jesus 
kag nagsiling sa iya, 
Ikaw isa ka agalon 

sang Israel, kag wala makahibalo sining mga bu-
tang?  11 Sa pagkamatuud, sa pagkamatuud, ako na-
gasiling sa imo, Kami nagahambal sadtong amon na-
hibaloan, kag nagapamatuud sadtong amon nakit -

an;  kag kamo wala nagabaton sang amon panaksi.  12 

Kon nagasugid ako sa inyo sang dutan-on nga mga 
butang, kag wala kamo nagatoo, paano bala ang pag-
too ninyo, kon ako magasugid sa inyo sang langitnon 
nga mga butang 13 Kag wala sang tawo nga nakasaka sa 
langit, kondi sia nga nagpanaug sa langit, nga amo ang 

Anak sang tawo 
nga yara sa langit. 
14 Kag subong nga 

ginbayaw ni 
Moises ang man -
ug sa kamingawan, 
subong man ang 

Anak sang tawo ki-
nahanglan pa-
gabayawon:  15 

Agud nga ang bisan sin -o nga magtoo sa iya indi 
mawala, kondi may kabuhi nga walay katapusan.   

3 

18 Sia nga nagatoo sa 
iya wala ginatagudilii: 

apang sia nga wala 
nagatoo natagudilian 
na, bangud nga wala 
sia nagtoo sa ngalan 

sang bugtong nga 
ginpanganak nga 
Anak sang Dios.   

19 Kag amo ini ang 
katagudilian, nga ang 

kapawa nagkari sa 
kalibutan, kag ang 

mga tawo naghigug-
ma sang kadudulman 

labi sa kapawa, 
bangud ang ila nga 
mga buhat malaut.  

20 Kay ang tagsatagsa 
nga nagahimo sang malaut nagadumut sang kapawa, 

kag wala nagakari sa kapawa, agud indi pagsabdongon 
ang iya mga buhat.   

 

21 Apang sia nga na-
gahimo sang ka-

matooran nagakari 
sa kapawa, agud 

mapahayag ang iya 
mga buhat, nga sila 
napanghimo sa Di-

os.  

6 

Kadulom 

Lantawa ang pahina 4 & 5 
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( Ang esturya sang Nagakalayo nga man-ug makita 

sa  Numeros 21:5-8 

5 Kag ang ka-
tawohan nagpamo-
long batok sa Dios, 

kag batok kay 
Moises, Ngaa bala 
ginpataklad ninyo 

kami gikan sa 
Egipto agud nga 
mapatay sa ka-

mingawan?  kag 
wala sing tinapay, kag wala sing tubig;kag ang amon 
kalag nasum-uran sini nga tinapay nga talamayon.   

 

6 Kag ang Ginoo 
nagpadala sa tunga 

sang katawohan 
sing mga man-ug 

nga masingkal, kag 
ginkagat nila ang 

katawohan; kag na-
patay ang madamu 

nga katawohan 
sang Israel.  7  Busa 

ang katawohan nagkadto kay Moises, kag nagsiling, 
Nakasala kami, bangud nga nagpamolong kami batok 
sa Ginoo, kag batok sa imo; ipangamuyo sa Ginoo, 
nga kuhaon niya sa amon ang mga man-ug. Kag si 

Moises nagpangamuyo tungud sa katawohan.  

8 Kag ang Ginoo nag-
siling kay Moises, 

Himo ka sing isa ka 
naga kalayo nga man-
ug, kag itagud ini sa 
ukbung sang tukon : 
kag mahanabu, nga 
ang tagsatagsa nga 

ginkagat, kon sia mag-
tolok sini, magakabuhi sia.  ) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

...Karon balik sa Juan Kapitolo 3 

16 Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan, sa 
bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga ginpan-

ganak nga Anak, agud nga ang bisan sin-o nga magtoo 
sa iya indi mawala, kondi may kabuhi nga walay kata-

pusan.  17 Kay ang Dios wala magpadala sang iya Anak 
sa kalibutan sa pagtagudili sang kalibutan; kondi nga 

ang kalibutan maluwas paagi sa iya.   


