Maari mo bang gawin ang Juan 3:16?
Could you do the John 3:16
Oh! kung gaano ka laki ang pag-ibig ng Dios sa atin, Ang ating langitnong Ama ay nag
pakamatay para sa iyo at sa akin, dahil sa pagmamahal. Ang iyong asawa o asawang
lalake, anak o anak na babae, mga lola o lolo, mga magulang, tiya o tiyo, sa inyong
kapwa, ang mga walang-bahay, tao na sa kalye, o mga naninirahan sa lungkot ng basura;
bata o matanda , maysakit o maayos, mayaman o mahirap, kung ikaw ay isang tao ay mah
al ka ng Diyos!
Juan 3:16, 17 KJV “Kaya’t sa pagmamahal ng Diyos sa mundo, na ibinigay niya ang
kaniyang buo na Anak, na kung sino man ang magtiwala sa kanya ay hindi
mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” V17 “Kaya hindi
pinapadala ng Dios ang kanyang Anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanglibutan
maliban sa pamamagitan niya na ang mundo ay maligtas.”
Super ang pag mamahal ng Dios sa atin; na ibinigay niya ang kaniyang Anak si Jesus
Christo, na pinapababa siya dito sa lupa na papaluin at ginawang kahit paano at ipinako
sa isang mabangis na krus para lamang sa iyo at sa akin, sa ating kaligtasan. Hindi
mahalaga kung sino ka, o ilang taon ka na, kung ano ang mga kondisyon mo o kung ano
ang ginawa n’yo sa iyong buhay. Mahal ka ng Diyos, kahit paano. Pinababa ng Dios ang
kanyang Anak si Jesus dito sa mundo, upang ikaw ay mabuhay habang panahon sa isang
mansion sa langit, at maglakad ka sa kalyeng ginto at saka walang paghihirap, sa langit
wala ng magkasakit, ang tirahan mo ay isang mansion, manibago ang katawan mo
batang bata ka tingnan, doon wala ng naghihirap, doon ikaw ay magkaroon ng
kapayapaan at kaligayahan. Kung ang lahat na pangako ng Diyos ay hindi sapat para
kumbinsihin ka kasalukuyan tingnan mo ito sa ganitong landas.
Maaari mo bang ibigay ang iyong anak, o anak na babae, o maari mo bang ibigay ang
iyong sarili sa kamatayan para sa mga kasalanan ng sangkatauhan? Sabihin natin kayo ay
palaging pinapalu at hinampas sa kasukdulan, at nagkaroon na upang dalhin ang iyong
sariling krus sa lugar doon ikaw ay ipinako at namamatay. Maaari mo bang patawarin
ang mga tao na ginawa ito sa iyo? Maaari mo bang mag pakamatay para sa kanilang mga
kasalanan?
Maari mo bang magpakamamatay para sa mga kasalanan ng tao na pumatay sa iyong
mga anak o anak na babae, asawa o asawa? O sa taong iyon na may ginawang mali sa
iyong buhay , o para sa mga responsable para sa iyong pagiging-bahay? Kahit gaano
kahalagang bagay ang ginagawa sa isang tao sa inyo, maari ba kayong
magpakamamatay para sa kasalanan ng taong iyon dahil dito siya’y maaring magsisi, at
magkaroon ng buhay na walang hanggan sa iyo? Walang bagay na kung ano ang
nagawa mo sa iyong kapwa, o kung ano ang iyong naranasan, si Jesus ay namatay para
lamang sa iyo upang maaari kang mabuhay na kasama ka niya na may dakilang
kapayapaan at kaligayahang hindi masasabi.
Subalit, kahit sa lahat niyong nagawa, sa iyong kapwa si Jesus ay hindi lamang payag na
patawarin ka, kundi tinayuan ka n'ya ng malaking mansion sa langit.
Maaari mo bang patawarin ang tao na pumatay sa matalik mong kaibigan o yong mahal
mo sa buhay, at pagkatapos tuyoan n’yo ng isang malaking bahay sa iyong ari-ariang
kanan katabi mo? Ginawa ni Jesus ito. Para sa iyo personale; Ito ay sariling kaligtasan

na hinahandog ni Jesus para sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo ikaw ay magkaroon
ng sariling kaugnayan at pakikisamahan ka sa Dios na ating Ama sa langit sa takdong
panahon.
John 3:17 Sinabi; Sapagka't ang Dios ay hindi pinapadala ng kaniyang anak sa
sanlibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang iligtas ang mundo sa
pamamagitan niya. Si Jesus dumating sa mundo na magdurusa at namatay para sa iyo
at sa akin. Nararapat isipin, na magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama ka n’iya
buong tunay na nagmamahal sa iyo personale, at sa lahat ay ang kailangan mong gawin
ay magsisi ng iyong mga kasalanan; hindi sa isang tao o sa isang rebulto, ngunit ni
Kristong Hesus walang iba, namatay siya para sa iyo. Kapag ginawa mo na, sa lubhang
saglit ang pangalan mo ay nakasulat sa korderong aklat ng buhay at ang iyong mansion sa
langit ay naghihintay sa iyo sa araw na ikaw ay umuwi sa may ari si Jesus Christ.
Maaari mong bang gawin 3:16 John? Ginawa ng Dios. Hindi n’ya kailangang gawin ito,
siya din ay maaaring magsabi na hindi ko iligtas ang mga taong umiiwas sa akin, at
binasag ang bawa't kautusan na ibinigay ko sa kanila. Ayaw kong patawarin iyong mga
iyon na tumatawa sa akin at saka iyong pinaglaruan nila ang katutuhanan, at saka iyong
tumanggi sa akin. Dapat lang sinabi sa Panginoon na ilalagay ko ang lahat ng
sangkatauhan sa lawa ng apoy na nilikha ko para kay Satanas at ang kanyang mga anghel
para sa walang hanggan. Dapat lang sinabi sa Diyos na Tayo ay karapat dapat ma burol,
at sa lawa ng apoy, hindi lahat ng tao sa lupa na ito malaki o maliit na may karapatan na
patawarin ng Diyos, at ang kaniyang pagliligtas ng biyaya; subali't ang lahat ay sinabi sa
John 3:16, makikita natin gaano kahanga-hanga ang Dios sa atin, dahil sa kanyang
pagmamahal sa iyo at sa akin personale.
Roma 3:23 “Sapagka't ang lahat ay nagkakasala at malayong malayo sa
kaluwalhatian ng Diyos.” Ikaw at ako ay nagkasala, at may sala sa ating buhay, at tayo
ay nangangailangan ng tagapagligtas. Si Hesus ay ang ating tanging pagkakataon para sa
kaligtasan at para sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay ang ating tagapagligtas.
Gipadayag 3:20 “Pagpadayag 3:20 Narito ako'y nakatayo sa pintuan at kumatok:
Kapag sinoman nakikinig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa
kaniya, at maghapunan sa kanya at siya sa akin.”
Si Jesus ay nasa iyong pusong pintoan ngayon kumakatok, at ikaw lamang ang taong
maaring mag sabi sa kanya na pumasok siya. Ang tatang ng pinto ay sa iyong kamay
tanging siya'y hindi maaring makabukas ng pinto, sapagka't ikaw lamang ang maaring
makabukas, imbitahin mo si Hesus sa iyong puso kaibigan. Gusto ni Hesus na iligtas ka,
Gusto siyang pumasok sa iyong puso at lilinisin ka mula sa lahat mong kasalanan.
Bakit hindi mo gawin sa oras na ito may karapatan ka kung saan ikaw ,
Bakit hindi mo gawin sa oras na ito may karapatan ka kung saan ikaw , at sabihin mo si
Jesus na pumasok siya sa iyong puso? Gusto ka niyang punuin sa kanyang pagmamahal,
Gusto niyang magiging kaibigan kayo, at ibig niyang magkaroon ng isang kaugnayan
hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa ating Ama sa langit.
Kung ikaw ay handa mangyaring sabihin mo itong simpleng panalangin karapatdapat
kung saan ikaw ngayon. Hindi mo na kailangang mag punta sa simbahan, o sa isang pari,

o anumang mga tao, maaari mong gawin ito karapatdat diyan kung saan ikaw , sa ngayon.
Basta manalangin: Mahal kung Jesus ako ay isang makasalanan, at ako ay humihingi sa
inyo na patawarin ako sa lahat ng aking mga kasalanan (banggitin ang iyong mga
kasalanan kung gusto ninyo). Naniniwala ako na ikaw ay tunay na Anak ng Diyos na
buhay; ipinanganak ni Birhen Maria at ikaw ay namatay sa Krus para sa aking mga
kasalanan. Naniniwala ako sa puso ko na iyong iniligtas ang aking kaluluwa, at ang
aking pangalan ay nakasulat na sa korderong Aklat sa Buhay.
Kung ikaw ay nanalangin ng simpleng panalangin ng pananampalataya, at ikaw ay tapat
at pagkatapos ikaw ay ligtas na.. Ikaw ay isang bata sa isang Hari. Ngayon basahin ang
ang iyong Biblia at maghanap ng isang Buong Ebanghelyong Espiritu pinunong
Simbahan at dumalo ka at ma ipaglaki ang iyong paglakad sa Panginoong Hesus Kristo ..
Pagpalain ka ng Diyos!!!!!!!!!!!!
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