Jagna Christian Gospel Fellowship

MORE THAN CONQUERORS IN CHRIST
( Romans 8:37-39 )
Roma 8:37-39 "Dili, Hinuo, taliwala niining tanan, may hingpit kitang kadaogan
pinaagi kaniya nga nahigugma kanato!. (38) Kay nakasiguro ako nga walay bisan
unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma: bisan ang kamatayon o
kinabuhi, o mga anghel, o ang mga langitnong pamunoan o mga gahom, o ang
mga butang karonug sa umaabot nga kapanahonan, (39) bisan ang kalibotan sa
itaas o sa ilalom – wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag
kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Cristo Jesus nga atong
Ginoo."
1. CHRIST'S DEATH IS OUR VICTORY
(CHRIST'S DEATH IS SATAN'S DEFEAT)
Colosas 2:15 "Ug pinaagi sa iyang kamatayon sa krus gibuntog ni Cristo ang
mga espirituhanong pangulo ug awtoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan
ang ilang kapilahan."
Colosas 1:16 "Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit
ug ania sa yuta, makita ug dili makita – mga gahom nga espirituhanon, mga
pamunoan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan
pinaagi kaniya ug alang kaniya."
Efeso 6:12 "Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kondili batok sa
mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga
anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibotan sa
kangitngit."
Juan 12:31-33 "Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibotan. Ug kon iisa
na ako gikan sa yuta, kabigon ka ang tanang tawo ngari kanako. (Sa pagsulti
niya niini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga modangat kaniya).
Efeso 2:1-2 "Kaniadto patay kamo ug pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang
daotang pagkinabuhi sa kalibotan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa
kawanangan, ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tawo nga misupil sa
Dios."
1 Juan 3:8 "Ang magpadayon sa pagpakasala iya sa Yawa kay ang Yawa
nagpakasala man sukad pa gayod sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-anhi sa
Anak sa Dios mao ang pagguba sa mga buhat sa Yawa."
Hebreo 2;14 "Tungod kay ang mga anak mga tawo man nga adunay unod ug
dugo, si Jesus usab nahimong sama kanila ug miambit sa ilang tawhanon nga
kinaiya. Gihimo niya kini aron nga pinaagi sa iyang kamatayon, malaglag niya
ang Yawa nga may gahom batok sa kamatayon."
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Mateo 27:50-53 "Unya si Jesus misinggit pag-usab ug namatay.
(51) Unya ang tabil sa Templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos. Nauyog ang
yuta ug nangapikas ang mga bato.(52) Ang mga lubnganan nangaabli ug daghan
sa nangamatay na nga katawhan sa Dios ang nangabanhaw (53) ug nanggula
sa ilang lubnganan. Miadto sila sa Balaang Siyudad human mabanhaw si Jesus
ug didto nakit-an sila sa daghang mga tawo.(53) Sa diha nga ang opisyal u gang
iyang mga sundalo nga nagbantay kang Jesus nakamatikod sa linog ug sa tanan
nga nahitabo, nangahadlok sila pag-ayo ug miingon, 'Siya gayod ang Anak sa
Dios! "
2. CHRIST'S BLOOD IS OUR PURIFICATION
(Purify means to free from guilt or sin)
a) We are forgiven – We have forgiveness of sin
Roma 3:25 "Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang
mga sala sa matuo kaniya. Niining paagiha gipakita sa Dios ang iyang
pagkamatarong ug tungod sa iyang pagkamapailubon wala niya tagda ang ilang
mga sala kaniadto.
Efeso 1:7-8 "Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Cristo, sa ato pa, napasaylo na
ang atong mga sala. Pagkadako gayod sa grasya sa Dios nga sa walay sukod
gihatag niya kanato diha sa tanan niyang kaalam ug kahibalo."
Hebreo 9:7-14 "Apan ang pangulong Pari lamang ang makasulod sa tolda nga
anaa sa sulod. Himoon kini niya makausa lamang matag tuig. Magdala siyag
dugo nga iyang ihalad sa Dios alang sa iyang kaugalingon ug alang sa mga sala
sa mga tawo nga wala makahibalo nga nakahimo diay sila niini. (8)Gikan niining
tanan tin-aw nga nagtudlo ang Espiritu Santo nga ang agianan ngadto sa Labing
Balaang Dapit dili ablihan samtang nagtindog pa ang tolda sa gawas.
(9)Naghulagway kini sa panahon karon. Nagkahulogan kini nga ang mga gasa
ug ang mga mananap nga gihalad ngadto sa Dios dili makahingpit sa
kasingkasing sa magsisimba. (10)Kining mga gasa ug halad may kalabotan
lamang sa pagkaon, sa pag-inom ug sa nagkalainlaing mga seremonyas sa
paghinlo. Kining tanan mga lagda nga magpadayon lamang hangtod usbon sa
Dios ang tanang butang. (11)Apan miabot si Cristo ingon nga Pangulong Paris a
mga maayong butang nga ania na dinhi. Mas halangdon ug mas hingpit ang
tolda nga iyang gialagaran kay dili kini binuhat sa mga tawo, sa ato pa dili tipik
niining kalibotana. (12) Misulod si Cristo sa Labing Balaan nga Dapit makausa
lang ug alang sa tanang panahon. Wala siya magdala ug dugo sa mga kanding
ug sa mga nating baka aron ihalad. Ang iyang gihalad mao ang iyang
kaugalingong dugo. Gihatagan kita niya sa kaluwasan nga walay kataposan.
(13)Ang dugo sa mga kanding ug toro nga baka u gang abo sa sinunog nga
nating baka isablig ngadto sa mga tawo nga dili hinlo sumala sa seremonyas.
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(14)Kon tinuod kini, unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Cristo! Pinaagi sa
walay kataposang Espiritu gihalad niya ang iyang kaugalingon ingon nga hingpit
nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo maoy maghinlo sa atong mga
konsensya sa walay kapuslanang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing
Dios."
V22 "Sumala sa Balaod hapit ang tanang butang kahinloan pinaagi sa dugo ug
mapasaylo lamang ang sala kon kini kapaagasan ug dugo.'
Hebreo 13:12 "Tungod niana namatay usab si Jesus sa gawas sa ganghaan sa
siyudad aron sa paghinlo sa mga sala sa katawhan pinaagi sa iyang
kaugalingong dugo."
1 Pedro 1:2 "Gipili kamo sumala sa tuyo sa Dios nga Amahan ug gihimong
balaang katawhan pinaagi sa iyang Espiritu aron magmasinugtanon kamo kang
Jesu-Cristo ug mahinloan sa iyang dugo..(v18-19) "Nasayod kamo nga ang
gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong
nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an ug bili sama sa
salapi o bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Cristo kinsa, sama sa nating
karnero, walay buling o mansa."
1 Juan 1:7 "Apan kon magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa
kahayag, magkahiusa kita ug ang dugo ni Jesus nga iyang Anak maghugas sa
tanan natong kasal-anan."
Gipadayag 1:5 "`Ug gikan kang Jesu-Cristo, ang kasaligang saksi, ang unang
gibanhaw nga mao usab ang nagmando sa mga hari sa kalibotan. Gihigugma
kita niya ug pinaagi sa iyang dugo giluwas kita niya sa atong mga sala."
Gipadayag 5:9 "Nag-awit sila ug bag-ong awit: Takos ka sa pagkuha sa linukot
nga basahon ug sa pagtangtang sa mga selyo niini. Kay gipatay ka ug pinaagi sa
imong dugo gitubos mo ang katawhan alang sa Dios, gikan sa tanang banay,
pinulongan, katawhan ug kanasoran."
Gipadayag 7:14 "Gitubag ko siya, 'Sir, nasayod ka kinsa sila. Ug miingon siya
kanako, 'mao kini sila ang nakalahutay sa dakong panglutos. Gilabhan nila ang
ilang mga bisti ug gipaputli nila kini sa dugo sa Nating Karnero."
1 Corinto 6:19-20 "Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang
templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios
kaninyo. Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kondili ang Dios.
(20)Gipalit na kamo niya. Busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa
Dios."
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Buhat 20:28(AB) "Matngoni ninyo ang inyong kaugalingon, ug ang tanang panon
nga kanila ang Espiritu Santo naghimo kaninyo nga mga magtatan-aw, aron
pasibsibon ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingong
dugo.'

Lucas 24:47 "Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe
mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang
mga nasod, sugod sa Jerusalem."
b) We are reconciled to God – We have reconciliation with
Efeso 2:13 "Apan karon nahiusa na kamo kang Cristo Jesus; kamo nga kaniadto
layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Cristo.
Roma 5:9-10 "Ug karon nga gihimo na kitang matarong pinaagi sa iyang dugo,
labi pa gayod nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadtong mga
kaaway pa kita sa Dios, gipasig-uli kita ngadto sa Dios, pinaagi sa kamatayon sa
iyang Anak. Ug karon nga kita napasig-uli na ngadto sa Dios, labi pa gayod nga
luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Cristo."
Colosas 1:21-22 "Kaniadto layo kamo sa Dios ug kaaway niya tungod sa daotan
ninyong mga hunahuna ug buhat. Apan karon gipasig-uli na kamo sa Dios
ngadto kaniya pinaagi sa kamatayon sa iyang Anak aron makaatubang kamo
kaniya nga balaan, putli ug walay sala."
3. CHRIST'S RESURRECTION IS OUR GUARANTEE THAT WE WILL
ALSO BE RESURRECTED.
1 Corinto 15:20-23 "Apan ang tinuod nga gibanhaw si Cristo isip garantiya nga
kadtong nangamatay banhawon usab. (21)Kay ingon nga ang kamatayon miabot
pinaagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo.
(22)Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang
pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa
kang Cristo.(23)Apan ang pagbanhaw sa matag usa himoon sa hustong han-ay:
si Cristo maoy una sa tanan, unya mosunod kadtong iya ni Cristo inig-abot niya."
Roma 6:5 "Kay kon nahiusa kita kaniya diha sa iyang pagkamatay, mahiusa
usab kita kaniya kon banhawon na kita ingon nga gibanhaw siya."
Filipos 3:10-11 "Ang tinguha ko lamang mao nga maila ko si Cristo ug masinati
ang gahom sa iyang pagkabanhaw, makaambit sa iyang mga pag-antos ug
mahisama kaniya diha sa iyang kamatayon uban sa paglaom nga banhawon
usab unta ako."
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1 Pedro 1:3(AB) "Dalayegon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo,
nga sumala sa iyang dakung kaluoy, kita gipakatawo pag-usab niya ngadto sa
buhing pagalum, pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo gikan sa mga minatay."
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