MAYROONG DIYOS.
PWEDE MO SIYANG KILALANIN.
PAPALAYAIN KA NI JESUS.

Lubos ang pagmamahal sa yo ng Diyos. Nilikha ka niya para magkaroon ng sariling
kaugnayan sa Kanya. Nilikha ka para sa isang layunin.
Ang bawat tao ay may desperado ng pangangailangan kay Jesus. Si Jesus ang tanging daan
sa kaligtasan, ang matatag na kaugnayan sa Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ang
Kaligtasan ay regalo sa iyo, na pwede mong tanggapin sa pananampalataya sa pagmakatay ni
Jesus sa krus at sa pagkabuhay niya. Matatanggap mo ang kapatawaran sa lahat ng mga
kasalanan mo sa pamamagitan ni Jesus. Tatanggalin niya lahat ng pagkakasala at kahihiyan
mo at papalayain ka niya. Pag tinanggap mo si Jesus ay makakamit mo ang buhay na walang
hanggan.
"Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya (Jesus) ay binigyan niya ng
karapatang maging mga anak ng Diyos. Juan 1:12
Pwede mong tanggapin si Jesus sa buhay mo. Pwede mo itong gawin kung gugustuhin mo na
paniwalaan Siya, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya at simulan mong sumunod sa Kanya.
Kung gusto mong tanggapin si Jesus at sumunod sa Kanya, dasalin na ito:
Jesus, tinatanggap kita ngayon at hinahayag ko na ikaw ang aking panginoon at tagapagligtas.
Gusto kitang sundan. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa akin at ikaw ay bumangon sa
pagkamatay. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. Salamat Jesus na ako ay ligtas, malaya
at pinatawad. Salamat na ngayon ay anak na ako ng Diyos. Punuin mo ako ng iyong banal na
espiritu santo. Amen.
Kung dinasal mo itong panalangin na ito nang taos puso ay tinanggap mo na si Jesus sa
buhay mo. Ang susunod na hakbang ay ang ma binyagan ka at umpisahang mabuhay kasama
ang Panginoon. Kung nagpasya ka na susundan mo si Jesus, gusto naming tulungan ka sa
iyong pananampalataya at iugnay ka sa mga pamayanang kristiyano na nalalapit sa lugar
nang iyong tirahan. Huwag mag atubiling maki pag ugnay sa amin.
Eto ang email namin
kontakt@hopeforthisnation.com

