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Pag-ibig 

PangsariliSapagkat gayon na lamang  
ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan,  

na ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak,

upang ang sinomang 
sa kaniya’y sumampalataya 

ay huwag mapahamak
kundi magkaroon ng  

buhay na walang hanggan.

Ang Biblia. Juan 3:16

 Mapagmahal  na alok ng Dios

Ang pangunahing talatang ito mula sa Bibliya
malinaw na nagpapahayag ng buong ebanghelyo ng Dios,
tulad ng sa isang makinang na brilyante.

Ang pinakadakilang kaso ng awa na nalaman

Ang pinakamataas na babayaran na halaga
Ang pinakamalaking posibleng bilang
Ang pinakamadaling kundisyon na maiisip

Ang pinakadakilang kaligtasan na magagamit

Ang pinakamahusay sa lahat ng mga  
regalong makukuha

Ito ay para sa iyong sarili!

Ang ebanghelyo na ipinakita sa Biblia ay tunay  
na isang masayang mensahe para sa anumang sapat na matapat

upang harapin ang ilaw na sinisikat nito sa kanya.



manampalataya
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Iniibig ng Dios ang sanglibutan....
Ito ay nagbibigay sa atin ng ilang kaisipan kung gaano katagal 
nahintay ang dios sa Kaniyang mga nilalang. Hindi natin maiisip 
kung ano ang hindi maisip na pag-ibig ng Diyos, na hindi natin 
pinarangalan, hindi pinansin at nasaktan.

Ngunit Siya ang gumawa ng unang hakbang upang mai-ligtas ang nawala!

… kaya ibinigay  Niya ang  
Kanyang  bugtong na Anak ….

Iyon ang halaga na binayaran ng pag-ibig ng Dios: Jesu-Cristo –  
Ang Kanyang hindi masabi na kaloob. Ang tao, si Jesu-Cristo, ay  
ang katibayan ng pag-ibig ng isang matuwid na Dios. Ipinadala Niya 
sa lupa ang Kanyang minakamamahal na Anak na upang Siya ay 
mamatay sa krus.

Iyon ay kung paano ang ating mapagmahal na Diyos  
ay tumulong sa mga nawala! Anong awa!

…. Na kung sinoman ang  
manampalataya sa Kanya….

Nalalapat ito sa lahat nang walang pagtatangi. Kapalit ng salitang 
'sinumang' maaari mong ipasok ang iyong pangalan. Ano ang dapat 
nating gawin upang mawala? Wala naman!

Subalit may dapat gawin upang maligtas!
 
Hindi hinihingi ng Diyos ang mabubuting gawa; Inuutusan Niya 
tayo na maniwala ng personal sa Kanyang Anak na si Jesu-Cristo, 
na nagdusa sa paghuhukom ng Dios dahil sa ating mga kasalanan. 
Kung matutupad mo ang Kanyang hangarin, mahahawakan mo  
ang kaligtasan mula sa walang hanggang parusa at matanggap  
ang pagpapala ng buhay na walang hanggan sa lahat ng  
kaganapan nito.



walang hanggan
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... ay  hindi mapahamak ….
Dito binigkas ng Dios ang kakila-kilabot na kapalaran ng mga 
tumanggi sa Kanyang alok: mawawala sila magpakailanman  
sa kadiliman at pahirap na malayo sa presensya ng Dios  
“kung saaan ang uod ay di namamatay at ang apoy  
na di mapapatay.”  Ang Biblia Marcos 9:44

Mangyaring huwag magkamali sa pagkaintindi nito:
Ang mensahe ng Dios ay hindi isang banta.

 
 Ayaw Niya na mamatay ang mga makasalanan,  

ngunit mabago at mabuhay.
Maling sa atin na manahimik na patungkol sa taimtim na  
babala ng Diyos na ang mga tao ay maaaring mawala.

… kundi magkaroon ng 
buhay na walang hanggan. 

Ito ay lampas sa "pagkuha ng isang bagay sa labas ng buhay" o 
"pagtangkilik sa buhay ng isang tao", na kung saan ay magiging 
napaka-mediocre. Ito ay nangangahulugan ng tunay na kagalakan, 
buhay na walang hanggan kasama ni Jesu-Cristo.  

Ito ay kung paano ito inilarawan ng Biblia:
Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan;  

datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na 
walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.

Ang Biblia. Mga Taga Roma 6:23

Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay.
Ang Biblia. 1 Juan 5:12

Kailan nagsisimula ang buhay na walang hanggan? Sa sandaling 
maniwala ka sa Tagapagligtas na si Jesu-Cristo, na ipinahayag mo 
nang totoo ang iyong mga kasalanan sa harap ng Diyos.

Ayan ay maaring mangyari dito at ngayon!
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Basahin ang  Biblia  
 
 

ang  Salita ng Dios!

  Narito ang pagibig,
                hindi sa tayo’y umiibig sa Dios, 
          kundi sya ang umibig sa atin 
at sinugo ang Kaniyang Anak 
    na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan.

Ang Biblia. 1 Juan 4:10
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