
 

 
Filipino translation of “The Good News Message”  
© Susanna Ward — www.seersgate.com 
 

1 

Ang Mabuting Balita ng Mensahe 

 
Si Jesus ay buhay.1 Si Jesus ay namatay at rosas muli.2 Si Jesus ay babalik.3 Si 

Jesus ay ang tanging paraan sa langit.4 Jesus nakakatipid.5 Si Jesus ay magagawang 

upang gawin ang lahat tulad ng nabanggit sa Lucas 4.6 Si Jesus ay Hari at Siya ay 

isang Kingdom.7 Ang tanging paraan sa kaharian na ito ay na ipinanganak muli.8  

  

Si Jesus ay namatay sa krus at kinuha bawat kasalanan sa Kanyang katawan. Sa 

pamamagitan ng Kanyang guhitan namin ay bahaw.9 Pinagdudusahan niya lubos na 

para sa amin lahat ng sa gayon ay maaari kaming magpalipas ng kawalang-

hanggan sa Kanya magpakailanman.10 Mahal ng Diyos ang mundo kaya magkano 

na Siya ay nagpadala ng Kanyang Anak si Jesus upang mamatay sa aming lugar.11 

Alam ng Diyos na hindi namin maaaring bayaran ang presyo. Ang presyo ay 

mahusay at hindi namin matugunan ang Diyos pamantayan. Iyan ay kung bakit si 

Jesus ay dumating.12  

 

Si Jesus ay ang Word ginawa laman. Si Jesus ay naging isang tao.13 Jesus walked 

ang daigdig na ito at nakaranas ng bawat anyo ng sakit at pagtanggi sa mismo.14 

Siya ay tinanggihan at despised. Walang nais na kahit na tumingin sa Kanya pa 

niya ang isang malaking bagay para sa amin.15 Siya reconciled sa amin bumalik sa 

Ama. 

 

Dahil kung ano si Jesus ay, hindi na namin na separated mula sa Diyos. Si Jesus ay 

namatay kaya namin mai-muli pagsasama sa Ama.16 Jesus died so that we could 
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have life.17 Sa pamamagitan ni Jesus, mayroon kaming buhay na walang 

hanggan.18 Sa pamamagitan ni Jesus, mayroon kaming kapatawaran ng 

kasalanan.19 Mga na naniniwala sa Jesus ay hindi talagang mamatay dahil si Jesus 

ay ang isa na nagbibigay buhay.20 Si Jesus ay nagbibigay ng buhay sa lahat na 

naniniwala sa Kanya.21 At buhay na walang hanggan ay nagsisimula sa sandaling 

natanggap mo Siya sa iyong puso.22 

 

Wala kang na gawin ang mga mahusay na gumagana o gawa upang makakuha ng 

sa langit.23 Ang kailangan mong gawin ay naniniwala sa Jesus. Tumawag sa 

Kanyang pangalan. Magtanong Kanya upang i-save sa iyo. Magtanong Kanya 

upang maihatid sa iyo. Siya ay dito. Kanyang Espiritu ay dito upang makatulong sa 

iyo. 

 

Tumawag sa pangalan ng Panginoon. Tumawag sa Jesus at ka-save. Para sa kung 

mangumpisal sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at naniniwala sa iyong puso 

na Diyos itataas sa Kanya mula sa patay, ikaw ay nai-save.24 Ikaw ay magkaroon 

ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay magiging isang anak ng Diyos, ang isang 

mamamayan sa kaharian ng Diyos.25 Kaharian ng Diyos ay walang hanggan.26 Ang 

kaharian ng Diyos ay dito ngayon at ito ay magagamit sa lahat na makakatanggap 

si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. 

 

Si Jesus ay ang tanging paraan sa langit. May ay walang ibang pangalan sa silong 

ng langit sa pamamagitan ng kung saan namin mai-save.27  

 

Isang araw si Jesus ay babalik. Siya ay babalik muli.28 At isang araw, Siya tuntunin 

at maghari mula sa lupa.29 Ang mensaheng ito ay hindi na matakot irog. Ang 

mensaheng ito ay upang ipagbigay-alam mo na ang oras na ay maikli at ni balik ay 
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sa lalong madaling panahon. Si Jesus, ang Cristo ay bumalik muli.30 Sabihin ko 

muli dahil sa Siya ay dumating sa sandaling bilang isang sanggol ngunit kapag 

pagdating niya sa ikalawang pagkakataon, Siya ay dumating bilang mapanakop 

Hari.31 

 

Ngayon na ang oras upang maging handa na mahal na kaibigan. Ngayon na ang 

oras upang makinig. Ngayon ang oras. Huwag patigasin ang iyong puso. Huwag 

maghimagsik laban sa Diyos.32 Ngayon ay ang araw ng kaligtasan.33 Kumuha ng 

sandali ngayon at ani ang iyong sarili sa Panginoon. Bigyan Kanya ang iyong 

buhay. Suko iyong sarili sa Kanya. Siya ay dito para sa iyo ngayon. Payagan 

Kanya na gawin ang malalim mga gawain ng paglunas - paglunas ng iyong puso at 

paglilinis mula sa lahat ng kasalanan. Siya ay magagawang. Siya ay dito. Hayaan 

ang magdasal magkasama. 

 
Mahal na si Jesus. Tanungin ko mong patawarin ako ng lahat ng aking mga kasalanan. Tanungin 

ko mong i-save sa akin. Ako naka aking likod sa ka ngunit ngayon ko dumating sa Iyo. 

Mangyaring linisin ako mula sa lahat ng kawalang-katarungan. Mangyaring pagalingin sa akin. 

Mangyaring pagalingin ako sa bawat lugar ng aking buhay. Karamihan mahalaga, mangyaring 

dumating upang manirahan sa loob ng akin. Gusto kong alam mo. Gusto ko na magkaroon ng 

isang relasyon sa ka. Ako sa iyo. Ako sa iyo magpakailanman ang aking Diyos, ang aking Hari, 

at pinili ko ang upang maghatid ka para sa natitirang bahagi ng aking mga araw. Salamat, 

Panginoon, para sa namamatay para sa akin at para sa-save sa akin. Natanggap ko ang lahat na 

mayroon ka para sa akin. Masaya ako inaabangan ang panahon na sa ka magpakailanman. Amen. 

 

Minamahal na mga kapatid na lalaki at Sisters, ngayon na iyong prayed panalangin 

na ito at nakatanggap si Jesus sa iyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya, 

ikaw ay ngayon ng isang bagong paglikha sa Kristo.34 Ikaw ay hindi na ang 

parehong. Hindi mo na na ang taong ikaw ay ng ilang mga minuto ang nakalipas. 

Si Jesus ay ngayon sa iyong puso.35 Ano ay kahanga-hanga na ang Kanyang 

Espiritu ay sa iyo. Oo, ang Banal na Espiritu ay sa iyo. Siya lead mo at gagabay sa 

iyo, na nagpapakita sa iyo ang paraan sa pamamagitan ng Kanyang katotohanan na 

nanggagaling mula sa Diyos.36  
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Ngayon may ilang mga bagay na kailangan mong gawin. Regular na basahin ang 

Salita ng Diyos.37 Kumuha ng isang Biblia at sa aklat ni Juan. Basahin at pag-aaral 

ang Salita ng Diyos dahil na transform ang iyong isip.38 Isa pang bagay-patagalin 

ang pagdarasal sa Diyos sa bawat araw. Alamin upang makinig pati na rin. Ito ay 

pagsasama. Ito ay kung paano malaman mong marinig ang Kanyang tinig, sa 

pamamagitan ng paggastos ng oras sa kanya.39 Siya ay nais na makipag-usap sa iyo 

kaya dapat mong malaman upang makinig masyadong. Manatiling ang layo mula 

sa mga bagay na ilagay sa kahihiyan Kristo. Tanungin ang Banal na Espiritu upang 

matulungan kang makahanap ng isang lugar kung saan maaari mong malaman ang 

nalalaman tungkol sa Jesus.40  

 

Ako kaya natutuwa namin ay nagkaroon ng oras na ito sama-sama. Ako kaya 

natutuwa na ibinigay mo ang iyong buhay sa Panginoon. Hindi kayo pareho. 

Lumago sa ang biyaya at kaalaman ng ating Panginoong at Tagapagligtas Jesu-

Cristo.41 
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