(The Good News Message – Cebuano)
Ang Maayong Balita Mensahe
Si Jesus mao ang buhi. Si Jesus namatay ug nabanhaw pag-usab.1 Si
Jesus mao ang pag-balik.2 Si Jesus mao ang bugtong dalan ngadto sa
Langit.3 nagluwas si Jesus.4 Si Jesus mao ang makahimo sa pagbuhat sa
tanan nga mga butang ingon sa gihisgotan sa Lucas 4.5 Si Jesus mao ang
Hari, ug Siya adunay usa ka Gingharian.6 Ang bugtong paagi ngadto niini
nga Gingharian mao ang pagpakatawo pag-usab.7
Si Jesus namatay sa krus ug gikuha ang tanan nga sala sa ibabaw sa
iyang lawas. Pinaagi sa Iyang mga labod, kita nangaayo.8 sa hilabihan
gayud Siya nag-antus alang kanato sa tanan, aron kita mogahin sa
kahangturan uban kaniya sa walay katapusan.9 gihigugma sa Diyos ang
kalibotan nga gipadala Niya ang Iyang Anak nga si Jesus aron mamatay sa
atong dapit.10 nahibalo ang Dios nga wala kita makahimo sa pagbayad sa
bili. bili ang daku, ug dili kita makahimo sa pagsugat sa mga sukdanan sa
Diyos.11 Mao nga si Jesus mianhi.
Si Jesus mao ang Pulong nga nahimong unod. Si Jesus nahimong usa ka
tawo.12 naglakaw si Jesus niini nga yuta, ug nakasinati sa tanang matang
sa kasakit ug pagsalikway diha sa Iyang kaugalingon.13 Siya gisalikway ug
gitamay. Walay usa nga gusto sa bisan tan-awon diha kaniya,14 bisan pa
niana ang gibuhat niya ang usa ka dakung butang alang kanato:-uli niya
kanato balik ngadto sa Amahan. Tungod sa gibuhat ni Jesus, kita dili na
kinahanglan nga mibulag gikan sa Dios. Si Jesus namatay aron kita na
usab sa pakig-ambitay uban sa Amahan.15 Si Jesus namatay aron nga kita
makabaton sa kinabuhi.16 Pinaagi kang Jesus, kita adunay kinabuhi nga
dayon.17 Pinaagi kang Jesus, kita adunay kapasayloan sa sala.18 Kadtong
nagtuo kang Jesus dili gayud mamatay, tungod kay si Jesus mao ang Usa
nga naghatag sa kinabuhi.19 Si Jesus naghatag sa kinabuhi sa tanan nga
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nagatoo Kaniya.20 Ug nga ang kinabuhi nga walay katapusan nagsugod sa
higayon nga makadawat kamo kaniya sa imong kasingkasing.21
Ikaw dili sa pagbuhat sa maayo nga mga buhat o mga buhat sa pagkuha
sa Langit.22 Ang tanan nga imong buhaton mao ang motuo kang Jesus.
Tawga sa ibabaw sa iyang ngalan. Hangyoa Siya sa pagluwas kaninyo.
Pangutan-a Kaniya sa pagluwas kanimo. Siya ania dinhi. Iyang Espiritu
ania dinhi aron sa pagtabang kaninyo. Tawga sa ibabaw sa ngalan sa
Ginoo. Tawga sa ibabaw sa Jesus, ug maluwas ka. Kay kong igasugid mo
sa imong baba nga si Jesus mao ang Ginoo ug motoo ka sa imong
kasingkasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, nan,
maluwas ikaw.23 Ikaw adunay kinabuhi nga dayon. Kamo mahimong usa ka
anak sa Dios, ang usa ka lungsoranon sa Gingharian sa Diyos.24
Gingharian sa Diyos mao ang walay katapusan nga.25 Gingharian sa Diyos
mao ang dinhi karon ug anaa sa tanan nga makadawat sa Jesus ingon nga
Ginoo ug Manluluwas. Si Jesus mao ang bugtong dalan ngadto sa Langit.
Walay lain nga ngalan sa ilalum sa langit nga kita maluwas.26
Usa ka adlaw, si Jesus mobalik. Siya mobalik pag-usab.27 Ug usa ka
adlaw, Siya momando ug mohari sa yuta niini.28 Kini nga mensahe dili sa
scare kanimo, minahal. Kini nga mensahe mao ang aron mahibalo kamo
nga panahon mao ang mubo, ug sa pagbalik ni Cristo mao ang sa dili
madugay. Si Jesus ang Kristo mobalik pag-usab.29 ako moingon "pagusab" tungod kay Siya mianhi sa makausa ingon sa usa ka bata, apan sa
dihang Siya moabut sa ikaduhang higayon, Siya moabut ingon sa
pagbuntog sa Hari.30
Karon mao ang panahon nga andam, minahal nga higala. Karon mao ang
panahon sa pagpaminaw. Karon mao ang panahon sa. Ayaw pagahia ang
inyong mga kasingkasing. Ayaw pagsukol batok sa Dios.31 Karon mao ang
adlaw sa kaluwasan.32 Dad-a sa usa ka higayon karon ug mohatag sa
imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Hatagi Kaniya sa imong kinabuhi.
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Siya mao ang dinhi alang kaninyo karon. Tugoti Kaniya sa pagbuhat sa
lawom nga buhat sa pag-ayo-ayo sa imong kasingkasing, ug sa paghinlo
kanimo gikan sa tanan nga sala. Siya makahimo. Siya ania dinhi. Atong
pag-ampo sa tingub:
Minahal nga Jesus, mangutana ako kanimo sa pagpasaylo kanako sa
tanan sa akong mga sala. ako mangutana mo aron sa pagluwas kanako.
Ako nahimo sa akong likod sa ka, apan karon moanha na ako kanimo.
Palihug sa paghinlo kanako gikan sa tanan nga dili matarung. Palihug sa
pag-ayo kanako. Palihug sa pag-ayo kanako sa matag dapit sa akong
kinabuhi. Labing importante, palihug sa pagpuyo sa sulod kanako. Gusto
ko nga ikaw nahibalo. Gusto ko nga adunay usa ka relasyon uban kanimo.
Ako imo man. Ako imo man sa walay katapusan, akong Dios, akong Hari;
ug sa pagpili ko sa pag-alagad ikaw alang sa nahibilin sa akong mga
adlaw. Salamat, Ginoo, kay mamatay alang kanako ug alang sa pagluwas
kanako. makadawat ko ang tanan nga ikaw alang kanako. motan-aw ko sa
unahan sa uban Ikaw sa walay katapusan. Amen.
Minahal nga mga igsoon, karon nga ikaw nag-ampo nga pag-ampo niini ug
si Jesus midawat sa imong kasingkasing, pinaagi sa pagtoo, ikaw karon sa
usa ka bag-ong binuhat diha kang Kristo.33 Kamo dili na sa mao usab nga.
Kamo mao ang mga dili na nga tawo nga ikaw usa ka pipila ka minutos ang
milabay; Si Jesus mao ang karon sa imong kasingkasing.34 Unsa
maanindot nga mao nga ang Iyang Espiritu mao ang uban kaninyo. Oo,
ang Espiritu Santo anaa uban kanimo. Siya mogiya kanimo ug sa paggiya
kaninyo, sa pagpakita kaninyo sa dalan pinaagi sa Iyang kamatuoran nga
gikan sa Dios.35
Karon, adunay pipila ka mga butang nga kamo kinahanglan gayud nga
buhaton: Regular nga pagbasa sa Pulong sa Dios.36 Na sa usa ka Bibliya,
ug magsugod diha sa Basahon ni Juan. Basaha ug tun-an sa Pulong sa
Dios tungod kay nga pagbag-o sa imong hunahuna.37 Usa nga butang:
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gahin panahon sa pag-ampo ngadto sa Dios sa matag adlaw. Pagkat-on sa
pagpaminaw ingon man. Kini mao ang sa pakig-ambitay. Kini mao ang
paagi nga kamo makakat-on sa pagpamati sa iyang tingog-pinaagi sa
paggahin og panahon sa uban Kaniya.38 Siya gusto nga makig-istorya
kaninyo, aron nga kamo kinahanglan gayud nga makakat-on sa
pagpaminaw usab. Palayo gikan sa mga butang nga sa kaulawan Cristo.
Pangutan-a ang Espiritu Santo sa pagtabang kaninyo sa pagpangita sa
usa ka dapit diin ikaw makakat-on mahitungod ni Jesus.39 ako nalipay kami
adunay niini nga panahon sa tingub. ako nalipay nga ikaw gihatag sa
imong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Ikaw dili mahimo nga sa mao usab nga.
Pagtubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si
Jesu-Cristo.40
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