
PAANO MABUHAY
MAGPAKAILANMAN 

I ISA LAMANG ANG
DAAN

PAANO MABUHAY
MAGPAKAILANMAN 

I ISA LAMANG ANG
DAAN

MAHALAGA

HINGIN MO ANG BUHAY NA WALANG 
HANGGAN

Mateo 21:22

Juan 16:24

TANGGAPIN MO SI JESU-CRISTO  

 Juan 1:12

Juan 3:16

“At lahat ng mga bagay na inyong hihin-
gin sa panalangin, na may pananam-
palataya, ay inyong tatanggapin.”

“Hanggang ngayo’y wala pa kayong hini-
hinging anoman sa Pangalan ko: kayo’y 
magsihingi at kayo’y tatanggap upang 
malubos ang inyong kagalakan.”

Datapwat ang lahat ng sa kanya’y nagsi-
tanggap, ay pinagkalooban niya sila ng 
karapatang maging mga anak ng Dios, 
samakatuwid bagay ang mga nagsisi-
sampalataya sa kanyang Pangalan:

“Sapagkat gayon na lamang ang 
pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na 
ibinigay niya ang kanyang bugtong na 
anak, upang ang sinumang sa kanya’y 
sumampalataya ay huwag mapahamak, 
kung di magkaroon ng buhay na walang  
hanggan.”

Panalangin Mo Ito Sa Araw Na Ito At Ikaw Ay 
Mabubuhay Magpakailanman
  Panginoong Jesus,

Pumasok ka sa aking puso, linisin mo 
ang aking mga kasalanan
Hugasan mo ako sa pamamagitan ng 
iyong Dugo,
Isulat mo ang aking Pangalan sa Aklat 
ng Buhay.
Ibigay mo sa akin ang Banal na Espiritu

         Sa Pangalan ni Jesus, Amen! 

“Dito’y nakilala natin na tayo’y nanga-
nanahan sa kanya at siya’y sa atin, 
sapagka’t binigyan niya tayo ng kanyang 
Espiritu.”

“Nalalaman nating tayo’y nangalipat na 
sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat 
tayo’y nagsisiibig sa mga kapatid.  Ang 
hindi umiibig ay nananahan sa kama-
tayan.”

ALAM MO KUNG TINANGGAP MO NA SIYA

1Juan 4:13

1 Juan 3:14

MAHALAGA

HINGIN MO ANG BUHAY NA WALANG 
HANGGAN

Mateo 21:22

Juan 16:24

TANGGAPIN MO SI JESU-CRISTO  

 Juan 1:12

Juan 3:16

“At lahat ng mga bagay na inyong hihin-
gin sa panalangin, na may pananam-
palataya, ay inyong tatanggapin.”

“Hanggang ngayo’y wala pa kayong hini-
hinging anoman sa Pangalan ko: kayo’y 
magsihingi at kayo’y tatanggap upang 
malubos ang inyong kagalakan.”

Datapwat ang lahat ng sa kanya’y nagsi-
tanggap, ay pinagkalooban niya sila ng 
karapatang maging mga anak ng Dios, 
samakatuwid bagay ang mga nagsisi-
sampalataya sa kanyang Pangalan:

“Sapagkat gayon na lamang ang 
pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na 
ibinigay niya ang kanyang bugtong na 
anak, upang ang sinumang sa kanya’y 
sumampalataya ay huwag mapahamak, 
kung di magkaroon ng buhay na walang  
hanggan.”

Panalangin Mo Ito Sa Araw Na Ito At Ikaw Ay 
Mabubuhay Magpakailanman
  Panginoong Jesus,

Pumasok ka sa aking puso, linisin mo 
ang aking mga kasalanan
Hugasan mo ako sa pamamagitan ng 
iyong Dugo,
Isulat mo ang aking Pangalan sa Aklat 
ng Buhay.
Ibigay mo sa akin ang Banal na Espiritu

         Sa Pangalan ni Jesus, Amen! 

“Dito’y nakilala natin na tayo’y nanga-
nanahan sa kanya at siya’y sa atin, 
sapagka’t binigyan niya tayo ng kanyang 
Espiritu.”

“Nalalaman nating tayo’y nangalipat na 
sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat 
tayo’y nagsisiibig sa mga kapatid.  Ang 
hindi umiibig ay nananahan sa kama-
tayan.”

ALAM MO KUNG TINANGGAP MO NA SIYA

1Juan 4:13

1 Juan 3:14

Tagalog

Tagalog


