
Balaang     

Biblia 
Juan Kapitulo 3:1-21 

1 Dihay usa ka tawo sa mga Fariseo, nga ginganlan og 
Nicodemo, usa ka pangulo sa mga Judeo: 2 Kini siya 

miadto ni Jesus sa kagabhion, ug miingon ngadto 
kaniya, Rabbi, kami nahibalo nga ikaw usa ka mag-

tutudlo nga gikan sa Dios: kay walay tawo nga 
makahimo niining mga milagro nga imong ginahimo, 

gawas kon ang Dios uban kaniya. 
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Hibaw-a nga ang Dios Ama-
han mipahimutang sa tanan ni-
mong sala diha sa Ginoong Je-
sus ug siya ang gihukman sa si-
lot alang kanimo didto sa krus 

ug nga si Jesus gilubong ug nab-
anhaw sa ikatulo ka adlaw. "Kay siya nakahimo kaniya 
nga sala alang kanato, nga wala nakaila og sala; aron 

kita mahimo nga pagka matarung sa Dios diha      
kaniya.” 2Corinto 5:21   

 

Angay nga ikaw kin-
abubut-on nga mobiya 
gikan sa kangitngit sa 
sala aron modangop 

sa Ginoong Jesu Cris-
to nga maoy kahayag 

sa kalibutan. “Sa pag-abli sa ilang mga mata, ug sa 
pagliso kanila gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag, 

ug gikan sa gahum ni Satanas ngadto sa Dios, aron si-
la makadawat og kapasayloan sa mga sala, ug pan-

ulundon uban kanila nga gibalaan pinaagi sa pagtoo 
ngari kanako." Buhat 26:18 "Unya si Jesus miingon pag-usab 
ngadto kanila, nga nagaingon, Ako mao ang kahayag 

sa kalibutan: siya nga na-
gasunod kanako dili maglakaw 
diha sa kangitngit, apan maka-
baton og kahayag sa kinabuhi." 

Juan 8:12 “Kay si bisan kinsa nga 
magatawag sa ngalan sa Ginoo 

maluwas." Roma 10:13 
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3 Si Jesus mitubag ug 
miingon kaniya, Sa 

pagkatinuod, sa 
pagkatinuod, ako na-

gaingon kanimo, 
Gawas kon ang tawo 
ipanganak pag-usab, 
siya dili makakita sa 
gingharian sa Dios. 4 

Si Nicodemo nagaingon ngadto kaniya, Unsaon 
paghimo sa tawo nga ipanganak sa diha nga siya tigu-
lang na? makahimo ba siya pagsulod sa ikaduha nga 

higayon ngadto sa tagoangkan sa iyang inahan, ug 
ipanganak? 5 Si Jesus mitubag, Sa pagkatinuod, sa 

pagkatinuod, ako nagaingon kanimo, Gawas kon ang 
tawo ipanganak sa tubig ug sa Espiritu, siya dili ma-

kasulod ngadto sa gingharian sa Dios. 6 Kanang gipan-
ganak sa unod unod man; ug kanang gipanganak sa 
Espiritu espiritu man. 7 Ayaw katingala nga ako mi-
ingon kanimo, Kamo kinahanglan nga ipanganak   

pag-usab.  
 

 

8 Ang hangin na-
gahuros diin gusto 

niini, ug ikaw 
makadungog sa 
hinaguros niini, 
apan dili ka ma-
kasulti diin kini 

nagagikan, ug asa 
kini padulong: 
mao man ang 

matag usa nga gianak sa Espiritu.  

 

21 Apan siya nga na-
gabuhat sa 

kamatuoran na-
gaduol sa kahayag, 

aron ang iyang 
binuhatan 

madayag, nga sila 
nangahimo diha sa 

Dios. 

 

Ikaw ba gipakatawo na pag-usab?                     
Angay nga imong ilhon nga ikaw 
usa ka makasasala. "Kay gikan sa 

kasingkasing nagagula ang dautang 
mga hunahuna, mga pagpatay, 

mga pagpanapaw, mga pagkiniat, 
mga pagpangawat, pagsaksi og ba-
kak, mga pagpasipala: kini sila ang 
mga butang nga nakapahugaw sa 

tawo..."Mateo 15:19-20  ug tungod kay 
ikaw nakautang gumikan sa sala ikaw nahinukman sa 

silot. “Kay ang bayad sa sala 
mao ang kamatayon.”Roma 6:23  “Ug 
ang kamatayon ug ang impyerno 

gitambog ngadto sa linaw nga 
kalayo. Kini mao ang ikaduhang 

kamatayon.”Pinadayag 20:14     

Hibaw-a nga si Jesu Cristo na-
higugma kanimo, namatay ug 
miula sa Iyang hamiling dugo 

alang kanimo. “Apan ang Dios nagapaila sa iyang gug-
ma nganhi kanato, nga, samtang kita makasasala pa, si 

Cristo namatay alang kanato.” Roma 5:8   
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9 Si Nicodemo 
mitubag ug mi-

ingon ngadto kani-
ya, Unsaon man 

pagkahimo niining 
mga butanga? 10 Si 
Jesus mitubag ug 
miingon ngadto 

kaniya, Ikaw ba usa 
ka magtutudlo sa 
Israel, ug wala nasayud niining mga butanga? 11 Sa 

pagkatinuod, sa pagkatinuod, ako nagaingon kanimo, 
Kami nagsulti sa among nahibaloan, ug nagpamatuod 

niadtong among nakita; ug kamo wala nagdawat sa 
among pamatuod. 12 Kon ako nakasulti kaninyo sa yu-
tan-on nga mga butang, ug kamo wala nagtoo, unsaon 
ninyo sa pagtoo, kon ako magsulti kaninyo sa langit-
non nga mga butang? 13 Ug walay tawo nga nakasaka 
sa langit, gawas kaniya nga nanaog gikan sa langit, ang 

Anak sa tawo nga atua sa langit. 
 

 

14 Ug maingon nga 
si Moses miisa sa 
bitin didto sa ka-
mingawan, sa sa-
mang paagi ki-
nahanglan ang 
Anak sa tawo 

igaisa: 15 Aron si 
bisan kinsa nga na-
gatoo diha kaniya 
dili malaglag, apan 

adunay kinabuhing dayon. 

3 

 

 

18 Siya nga nagatoo 
kaniya dili na 

hinukman sa silot: 
apan siya nga wala 
nagatoo gihukman 
na daan, tungod 

kay siya wala nag-
too diha sa ngalan 

sa bugtong 
gihimugso nga 
Anak sa Dios.  

 

 

 

 

19 Ug mao kini ang 
paghukom, nga 
ang kahayag mi-

anhi sa kalibutan, 
ug ang mga tawo 

nahigugma sa 
kangitngit kay sa 
kahayag, tungod 

kay ang ilang 
binuhatan dautan. 

20 Kay ang matag 
usa nga nagabuhat 

sa dautan nagadumot sa kahayag, ug dili moduol sa 
kahayag, aron ang iyang binuhatan dili mabadlong.  

6 

Kangitngit 

Tan-awa sa pahina 4 & 5  
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 Ang estorya mahitungod sa Bitin nga Kalayo 

makaplagan sa   
Numero 21:5-8 

5 Ug ang katawhan 
namulong batok sa 

Dios, ug batok 
kang Moses, Mao 
diay ni ang hinung-

dan nga kamo 
midala kanamo 
gikan sa Ehipto 

aron mangamatay 
dinhi sa kaminga-

wan? Kay walay tinapay, ug walay tubig; ug ang among 
kalag giluod niining gaan nga tinapay. 

 

 

 

6 Ug ang GINOO 
nagpadala og mga 
bitin nga mapintas 

taliwala sa ka-
tawhan, ug sila na-
maak sa katawhan; 

ug daghang ka-
tawhan sa Israel 
ang nangamatay. 

7 Busa ang ka-
tawhan miadto 

kang Moses, ug mi-
ingon, Kami nakasala, kay kami nagsulti batok sa 

GINOO, ug batok kanimo; pag-ampo sa GINOO, 
nga kuhaon niya ang mga bitin gikan kanamo. Ug si 

Moses nag-ampo tungod sa katawhan.  

 

8 Ug ang GINOO mi-
ingon kang Moses, 
Magbuhat ka ug usa 

ka bitin nga mapintas; 
ug ibutang kini ibabaw 

sa usa ka tukon; ug 
mahitabo, nga ang 
matag usa nga na-

paakan, sa diha nga 
siya motan-aw niini, mabuhi siya. 

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

...ug karon mobalik ta sa Juan kapitulo 3 

16 Kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan, busa 
siya mihatag sa iyang bugtong gihimugso nga Anak, 
aron si bisan kinsa nga nagatoo kaniya dili malaglag, 
apan adunay kinabuhing walay kataposan. 17 Kay ang 
Dios wala mipadala sa iyang Anak dinhi sa kalibutan 

aron paghukom sa kalibutan; apan aron ang kalibutan 
pinaagi kaniya maluwas.  


