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THE HEAVENLY REGISTRY
(Revelation 20:11-15)
Intro: Registry (records office) - is an office where registers (official lists – official record) are kept. Kini
nagpasabot nga ang pulong registry usa ka opisina o usa ka dapit nga anaa diha ang official nga mga listahan o
opisyal record gitipigan. On earth we have a civil registry that kept our records from birth to death. Kining mga record
sa atong kinabuhi dinhi sa kalibotan importante kaayo sa mga transaction nga atong pagahimoon. Apan dinhi sa
kalibotan ang maong listahan o talaan dili hingpit. Dunay mga sayop ug duna say mga nga fake nga gituyo pag-usab.
Dunay sayop nga mga spelling, sayop nga petsa, dunay sayop nga gender- imbis siya babaye, ang nabutang lalaki.
Nagpasabot dili siya hingpit nga record. Ang hingpit nga talaan sa atong kinabuhi wala dinhi sa kalibotan, atua sa langit.
Kining talaan sa langit ablihon kini sa Dios dihang banhawon ang mga patay aron hukman. Apan atong hinumduman nga ang Biblia
naghisgut sa duha ka pagpamanhaw.

THE TWO KINDS OF RESURRECTION
1. FIRST RESURRECTION : RESURRECTION OF THE RIGHTEOUS (Rev. 20:4-6)
Gipadayag 20:4-6 “Unya nakita ko ang mga trono ug ang mga naglingkod niini;
gihatagan silag gahom sa paghukom. Nakita ko usab ang mga kalag niadtong
gipamunggotan tungod sa pagsangyaw nila sa kamatuoran nga gipadayag ni
Jesus, ug tungod sa pulong sa Dios. Wala sila mosimba sa mananap ni sa iyang larawan,
ni napatikan ang ilang agtang ug kamot sa timaan sa mananap. Nabanhaw sila ug
naghari uban kang Cristo sa 1,000 ka tuig. (V5) Wala mabanhaw ang ubang mga patay
hangtod nga miagi ang 1,000 ka tuig. Mao kini ang unang pagbanhaw. (V6) Bulahan
kaayo ang nahiapil sa unang pagbanhaw. Wala nay gahom kanila ang ikaduhang

kamatayon. Mahimo silang mga pari sa Dios ug ni Cristo, ug maghari sila uban
kaniya sulod sa 1,000 ka tuig.”
1 Tesalonica 4:15-17 “Ang pagtulun-an sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao
kini: kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili mag-una niadtong nangamatay na. (v16)
Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel ingon man ang
lanog sa trumpeta sa Dios, ug mokunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang
mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Cristo. (17) Unya kita nga buhi pa
niadtong adlawa, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo.
Ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo.”

2. SECOND RESURRECTION – THE RESURRECTION OF THE WICKED (20:11-15)
Gipadayag 20:11-12 “Unya nakita ko ang dako ug puti nga trono ug ang
naglingkod niini. Mikalagiw ang yuta ug ang langit gikan sa naglingkod sa trono
ug wala na kini makita pag-usab. (v12) Ug nakita ko ang mga patay, inila ug dili
inila, nga nagbarog atubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro, ug may lain pa
gayong librong gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay
sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro.”

THE KINDS OF BOOK TO BE OPENED (Gipadayag 20:12; Daniel 7:9-10)
Daniel 7:9-10,13-14 (MBB) “Ug sa pagyahat ko, may gibutang nga trono ug
milingkod niini ang walay kataposan; ingon sa niebe ang kaputi sa iyang bisti, ug
sama ang iyang buhok kaputi sa delana nga puti kaayo, ang iyang trono kalayo
nga nagdilaab; may ligid kini nga kalayo. (10)May suba nga kalayo nagbaha gikan
sa iyang atubangan; libo ka libo nag-alagad kaniya,
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ug nagbarog sa atubangan niya, andam ang hukmanan sa paghukom, ug
giablihan ang mga basahon. (13)May mga butang pa gayod nga nakita ko sa
akong panan-awon. Ug nakita ko uban sa mga panganod sa langit ang daw usa
ka tawo, ug miduol siya sa Walay Katopasan, ug gipaila siya kaniya. (14)Ug
kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya ug ang gingharian, aron alagaran siya
sa tanang katawhan, walay pagkatapos
ang iyang gahom, kay dili man malaglag ang iyang gingharian. ”
Ang “Walay Kataposan” sa AB “Tigulang sa mga adlaw” (Ancient of Days) nagpasabot kini sa Amahan.

Mateo 24:30(MBB) “Unya motungha sa langit ang timaan sa Anak sa Tawo, ug
manghilak ang tanang banay sa yuta, ug makakita sila sa Anak sa Tawo nga
moabot sinapnay sa mga panganod sa langit.”
Juan 5:22(MBB) “Ang Amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya
sa iyang Anak ang hingpit nga katungod sa paghukom.”
Lucas 1:31-33(MBB) “Magmabdos ka ug manganak ug lalaki, ug nganlan mo
siyag Jesus. (32)Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga Anak sa Dios nga
Labing Halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari, sama sa iyang
katigulangan nga si David, (33)ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod
sa kahangtoran; ug dili gayod matapos ang iyang gingharian.”

1. BOOK OF CONSCIENCE
Roma 2:15-16 (MBB) “Nagpakita ang ilang batasan nga ang gisugo sa Balaod
nasulat sa ilang kasingkasing. Ang ilang mga konsensya nagpakita usab nga kini
tinuod sanglit ang ilang mga hunahuna usahay naglaban kanila ug usahay
nagsupak kanila. (v16) Sumala sa Maayong Balita nga akong giwali, mao kini
ang mahitabo unya niadtong Adlawa, nga ang Dios pinaagi kang Jesu-Cristo,
maghukom sa tinagong mga hunahuna diha sa kasingkasing sa mga tawo.”
1 Corinto 4:5 “Busa ayaw kamo paghukom kang bisan kinsa sa dili pa moabot
ang hustong higayon. Ang kataposang paghukom unya na himoa sa pag-abot sa
Ginoo, kay ipadayag niya ang ngil-ad nga mga tinagoan ug ibutyag ang gililong
nga mga tinguha sa kasingkasing sa tawo. Niadtong adlawa magdawat ang
tagsatagsa sa pagdayeg nga angay kaniya gikan sa Dios.”

2. BOOK OF WORDS
Mateo 12:36-37 “Ug sultihan ko kamo nga sa Adlaw sa Paghukom, ang
tagsatagsa kinahanglan mohatag ug husay sa matag pulong nga walay pulos nga
iyang gisulti. (37) Kay ang inyong mga pulong mao usab ang gamiton unya sa paghukom
kaninyo, aron maila kon kamo wala bay sala o sad-an ba.”

3. BOOK OF WORKS
Ecclesiates 12:14 “Hukman sa Dios ang tanan tang buhat, bisan ang atong
gibuhat sa tago, maayo o daotan.”
Mateo 10:26 “Busa ayaw kamo kahadlok sa mga tawo. Walay tinagoan nga dili
mahibaw-an ug walay sekreto nga dili mabut-yag.”
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Hebreo 4:13 “Walay butang matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug Makita sa
iyang mga mata ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan.”
2 Corinto 5:10 “Kay kinahanglan moatubang kitang tanan kang Cristo aron iyang
hukman, aron ang tagsatagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang
nabuhat, maayo o daotan, dinhi sa kalibotan.”
4. BOOK OF LIFE (list of names of the saved people)
Lucas 10:20 “Apan ayaw kamog kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo
kaninyo, kondili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat
didto sa langit.”
Filipos 4:3 “Ug ikaw usab, matinumanon kong katabang, buligi kining mga
babayhana kay nagbudlay sila pag-ayo uban kanako aron pagsangyaw sa
ebanghelyo, uban ni Clemente ug sa tanan kong katabang kansang mga ngalan
nasulat sa libro sa kinabuhi.”
NAMES NOT WRITTEN IN THE BOOK OF LIFE: CANDIDATES FOR THE LAKE OF FIRE?

Gipadayag 20:15 “Ang tanan kansang ngalan wala mahisulat sa libro sa kinabuhi
gitambog ngadto sa linaw nga kalayo.”
Gipadayag 21:8 “Apan ang mga talawan, ang mga mabudhion, ang mga malawayon, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga salamangkiro,
ang mga nagsimbag mga diosdios, ug ang tanang mga bakakon mahiagom gayud
sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon.”
1 Corinto 6:9-10 "Sa walay duhaduha nasayod kamo nga ang mga daotan dili
makasulod sa Gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga
makihilawason, o nagsimba sa mga diosdios, mga mananapaw, o nakighilawas
sa isigkalalaki o isigkababaye, o kawatan o hakog, o mga palahubog, o
tigbutangbutang, o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa Gingharian sa
Dios."
HOW TO BE REGISTERED IN HEAVEN OR IN THE BOOK OF LIFE?
We must be a true disciple of Christ
Lucas 10:20 “Apan ayaw kamog kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo
kaninyo, kondili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat
didto sa langit.”
Juan 8:31 “Busa miingon si Jesus sa mga Judio nga nanuo kaniya, ‘Kon tumanon ninyo
ang akong pagtulun-an, tinuod gayod nga kamo akong mga tinun-an.

Gipadayag 21:27(MBB) “Apan walay bisan unsa nga hugaw makasulod sa
siyudad o bisan kinsa nga naghimog makauulawng buhat o nagbakak. Ang
pasudlon sa siyudad mao lamanng ang mga tawo kansang ngalan nahisulat sa
libro sa kinabuhi sa Nating Karnero.”
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YOU HAVE ONLY ONE CHANCE IN ORDER TO BE REGISTERED IN THE BOOK
OF LIFE – NOW IS THE TIME –AFTER DEATH IS TOO LATE
Kinahanglan karon nga buhi pa kita magpalista kita sa libro sa kinabuhi.

Hebreo 9:27 “Kinahanglan mamatay ang tagsatagsa sa makausa, ug tapos niana
hukman siya sa Dios.”
2 Corinto 6:2 “Kay nag-ingon ang Dios, “Gidungog ko kamo sa takna nga akong
gikahimut-an, gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa
pagdawat sa kaluoy sa Dios; karon mao ang adlaw sa kaluwasan.”
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