Jagna Christian Gospel Fellowship

THE REAL VIEW OF LIFE
Introduction: Your perspective in life will influence how you invest your time, spend your
money, your talents, and value your relationships.

1. LIFE IS SHORT
Job 7:7-8(ABMBB) “Hinumdumi, O Dios, nga ang akong kinabuhi lumalabay
lamang sama sa huyohoy sa hangin; unya matapos ang akong kalipay. Ang
nakakita karon dili na makakita kanako pag-usab, ug sa imong atubangan,
mahanaw.”
Salmo 89:47 (ABMBB) “Hinumdumi, O Ginoo, ang kamubo sa kinabuhi sa tawo;
hinumdumi nga gibuhat mo ang tawo nga may kamatayon!
a) Mist
Santiago 4:13-15(ABMBB) “Aniay isulti ko kaninyo, kamo nga nag-ingon, ‘Karon o
ugma moadto kami sa siyudad ug magpabilin didtog usa ka tuig aron
mamatigayon ug makasapi pag-ayo, (14)wala kamo masayod kon unsay mahitabo
kaninyo ugma! Sama kamo sa gabon nga Makita sa makadiyot ug unya mahanaw.
(15)Mao kini ang angay ninyong isulti: Kon maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang
atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot buhaton
b) Shadow
Job 14:1-2(ABMBB) “Ang kinabuhi sa tawo mubo ug puno sa kasamok. Motubo kini daw
bulak nga dali rang malarag, ug unya mahanaw lang daw anino.”

c) Breath
Salmo 39:4-6(ABMBB) “O Ginoo, pahibaloa ako sa akong kataposan ug sa
gidugayon sa akong kinabuhi. Sayri ako kanus-a matapos ang akong kinabuhi.
Pagkamubo sa kinabuhi nga gihatag mo kanako! Pipila lamang ka dangaw ang
gitas-on niini, ug balig wala lamang ang akong kinabuhi sa imong atubangan.
Ang tawo sama lamang sa gininhawa.”
d) Grass
Salmo 90:5-6(ABMBB) “Ang mga tawo gidala mo sama sa baha; ang ilang pagtunhay
sama kadaklit sa damgo. Sama sila sa mga sagbot nga manurok inigkabuntag ug unya
mobuswak ug Malaya ug mamatay inigkahapon.”

Isaias 40:6-8(ABMBB) “May usa ka tingog nga nag-ingon, ‘Isangyaw!’ Ug miingon
ako, ‘Unsa may akong isangyaw? Isangyaw nga ang tawo sama lamang sa
sagbot, ug sama lamang sa bulak ang iyang katahom. (7)Malaya ang sagbot ug
malarag ang bulak sa dihang padad-an kini sa Ginoo ug hangin; wala gayoy
kalainan sa sagbot ang tawo. (8)Malaya ang sagbot ug malarag ang bulak apan
molungtad hangtod sa hangtod ang pulong sa atong Dios.”
Salmo 103:15-16(ABMBB) “Ang kinabuhi sa tawo sama sa balili; motubo siya ug
molipang ingon sa ihalas nga bulak. (16)Unya huypon kini sa hangin ug ipadpad
ug unya mahanaw sa dayon.”
Page 1 of 4

Jagna Christian Gospel Fellowship

2. WE OWN NOTHING / WE BROUGHT NOTHING INTO THE WORLD
Job 1:21-22(ABMBB) “Miingon siya, ‘Natawo ako nga hubo ug mamatay usab ako
nga hubo. Ang Ginoo maoy naghatag ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang
iyang ngalan! (22)Ug bisan pa sa tanan nga midangat kaniya, gilikayan niya ang
pagpakasala ug wala niya basola ang Dios.”
1 Timoteo 6:7(ABMBB) “Unsa bay atong dala sa pagkatawo nato dinhi sa
kalibotan? Wala! Ug unsa bay atong madala inigkamatay? Wala usab!”
Ecclesiastes 5:15 ‘Mobiya kita niining kalibotana nga walay dala, sama nga sa
atong pagkahimugso wala kitay dala. Wala gayoy madala sa tanan tang
hinagoan.”
1 Corinto 4:7(ABMBB) “Kinsay naghimo kaninyo nga labaw kay sa uban? Dili ba
ang Dios man ang naghatag kaninyo sa tanang butang? Unya nganong
magpasigarbo man kamo? Mora man pod ug dili hinatag ang tanang butang nga
naa kaninyo.”
Santiago 1:17(ABMBB) “Ang tanang maayo ug hingpit nga mga gasa naggikan sa langit;
gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayod
siya mausab o magpakitag landong sa pagkausab.”

Salmo 49:16-20(ABMBB) “Ayaw kasina kon madato ang usa ka tawo, ug
magdugang ang iyang kadato, (17)kay dili niya kini madala inigkamatay na niya;
dili mouban kaniya ang iyang bahandi ngadto sa lubnganan. (18)Bisan pag
matagbaw ang tawo niining kinabuhia ug daygon siya tungod sa iyang
pagkamalampuson, (19)mamatay gihapon siya ug motipon sa iyang katigulangan
didto sa kangitngit nga walay kataposan. (20)Dili makapugong sa kamatayon ang
kabantog sa tawo;mamatay gayod siya sama sa mga mananap.”
1 Juan 2:17(ABMBB) “Ang kalibotan ug ang tanan nga anaa niini nga gikaibgan
sa mga tawo mangahanaw. Apan ang magbuhat sa kabubut-on sa Dios
magpabiling buhi hangtod sa kahangtoran.”
3. JUDGMENT IS SURE TO COME
Hebreo 9:27(ABMBB) “Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos
niana hukman siya sa Dios.”
2 Corinto 5:10(ABMBB) “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.’
Roma 2:6“Kay hukman sa Dios ang matag tawo sumala sa iyang mga buhat.”
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Roma 14:12(ABMBB) “Busa ang tagsatagsa kanato maghatag ug husay sa iyang
kaugalingon ngadto sa Dios.”
1 Pedro 4:5(ABMBB) “Apan maghatag unya sila ug husay sa ilang kaugalingon ngadto

sa Dios nga andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay.”
Ezequiel 14:20(ABMBB) “Bisan pag nagpuyo uban kanila si Noe, si Daniel, ug si
Job, tungod kay ako buhi man nga Dios, kining tulo ka tawo dili makaluwas sa ilang
mga anak. Mao ray maluwas ang ilang kaugalingon tungod sa ilang pagkamatarong.
Ang Ginoong Dios maoy nagsulti niini.”
Gipadayag 20:11-12,15(ABMBB) “Unya nakita ko ang dako ug puti nga trono ug
ang naglingkod niini. Mipahawa ang yuta ug ang langit gikan sa naglingkod sa
trono ug wala na kini Makita pag-usab. (12)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.” (15)Ang tanang
tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga
kalayo.”
4. LIFE HAS A PURPOSE
Ecclesiastes 12:13(AB) “Kini mao ang kataposan sa butang; ang tanan nadungog
na: Kahadloki ang Dios, ug bantayi ang iyang mga sugo; kay kini mao ang tibook
katungdanan sa tawo.”
Panultihon 8:13(ABMBB) “Ang pagbaton ug kahadlok ug pagtahod sa Ginoo
maoy pagdumot sa daotan; gidumtan ko ang pagpagarbo ug pagkamapahitas-on,
ang mga paaging hiwi ug malimbongong mga pulong.”
1 Juan 5:3(ABMBB) “Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga
gituman nato ang iyang mga sugo. Ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo.”
1 Corinto 6:9-10(ABMBB) “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, o mga mananapaw, o
nakighilawas sa isigkalalaki o isigkababaye, (10)o kawatan o hakog, o mga
palahubog, o tigbutangbutang, o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa
Gingharian sa Dios.”
Efeso 2:10(ABMBB) “Mga binuhat kita sa Dios. Ug gibuhat kita niya diha kang
Cristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato.”
Deuteronomio 30:19 “Gihimo kong saksi karon ang langit ug ang yuta nga kamo
gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon, sa panalangin o katalagman. Busa pilia
ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong mga kaliwatan molungtad.”
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Juan 14:6 “Si Jesus mitubag, ‘Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.
Walay makaadto sa Amahan kon dili moagi kanako.”
Ang pagpili sa kinabuhi pagpili kang Cristo, ang pagpili kang Cristo pagpili ug pagsunod sa mga pulong sa Ginoo.

Juan 6:63 “Ang naghatag ug kinabuhi mao ang Espiritu; dili kini mahimo sa tawo.
Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo Espiritu ug kinabuhi.

Mateo 7:13-14 “Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay lapad ang pultahan ug
sayon ang dalan paingon sa impiyerno, ug kini ang gisubay sa kadaghanan.
(14)Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing
dayon, ug diyotay ra ang nakakaplag niini.”
Ecclesiastes 3:12 “Busa ang maayong buhaton nato mao ang paglipay ug
paghimo sa labing maayo samtang buhi pa kita.
Filipos 4:4 “Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko pag-ingon:
paglipay kamo.”
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