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Misaad ka 
nga estoryahan 

mi nimo sa labing 
mahinungdanong 

estorya, di ba?

Husto! Ang labing 
mahinungdanong 

estorya gikan sa labing 
mahinungdanong libro; 

ang Bibliya, ang libro  
sa Dios.

Sigi na Pa.

Jun, Ruth, 
unsa man?

 
Unsaon

man nato
pagkahibalo

nga ang 
Biblia libro

sa Dios?

Estorya sa 
Biblia?

Dili lang 
kay usa sa mga 

estorya sa Bibliya 
kondili mao 

gayod ang 
estorya nga 

gihisgotan sa 
tibuok bibliya.
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Kinsa ba 
gayud ang 

Dios?

Gasulat 
ba gud

ang Dios 
ug libro?

Kaniadto gihimo sa Dios  
ang kalibutan ug ang tanang  
anaa niini. Naghimo sad siya  

ug maanindot nga hardin nga 
mao ang Eden alang sa iyang 

bililhong tinuga.

Siya ang nagaatiman kanato ug motabang 
siya kon mohangyo ta niya. Balaan gayud 

siya. Makita ug mahibaloan niya ang tanan. 
Mahimo sad niya ang tanang butang. Si Papa 

ra gud ninyo ang atong paestoryahon.

Kana mao 
kita!

Wala, Jun. Apan naggamit siya ug 40 
ka tawo sa pagsulat sa Bibliya sulod sa 
1500 ka tuig. Ang Biblia adunay 66 ka 
libro nga nagkatugma ang mensahe. 
Ang Dios lamang ang makahimo ug 

libro nga sama niini.
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Ang Pagtuga — 
Si Adan ug si Eba
Genesis 1 ug 2

Miingon ang Dios, “Magbuhat kita 
ug tawo sama sa atong dagway.” Unya 
mikuha ang Dios ug yuta ug giporma 
niyang tawo; gihuypan niya ang ilong niini 
sa makapabuhing gininhawa ug ang tawo 
nakabaton ug kinabuhi.

“Yuta?”
“Oo, Jun. Tungod kay mahimo sa Dios 

ang tanan!”
Unya miingon ang Dios, “Dili maayo nga 

mag-inusara ang tawo; himoan ko siya ug 
kauban ug katabang.” Unya gipakatulog sa 
Dios ang tawo nga si Adan, gikuhaan niya 
kini ug usa ka gusok ug gikan niini gihimo 
niya ang babaye.

Ang babaye nga si Eba gidala sa Dios 
kang Adan isip iyang asawa.

Sa taliwala sa hardin, gibutang sa Dios 
ang kahoy nga naghatag ug kinabuhi ug 
ang kahoy nga naghatag ug kahibalo unsay 
maayo ug dautan. Apan giingnan niya ang 
tawo, “Mahimo mong kan-on ang tanang 
bunga nga anaa sa hardin gawas lang 
nianang naghatag ug kahibalo unsay maayo 
ug dautan. Kon mokaon ka niini, mamatay ka 

gayud.”
Malipayon kaayo nga nagpuyo sila si 

Adan ug Eba didto sa hardin. Haduol 
sila sa Dios ug malipayon silang nakig-
uban niya. Apan usa ka adlaw . . .
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Si Adan ug si Eba Nakasala
Genesis 3

Si Satanas nga kaaway sa Dios nagtakuban nga usa 
ka bitin. Dili siya gusto nga si Adan ug si Eba makig-
uban ug motuman sa Dios.

Unya gipangutana niya si Eba, “Gidid-an ba kamo 
sa Dios sa pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa 
hardin?” Mitubag si Eba, “Ang gidili niya mao lamang 
ang bunga sa kahoy nga naa sa taliwala sa hardin.

Gidid-an kami sa pagkaon ug bisan sa paghikap 
niini, kay kon mosupak kami mangamatay gayud 
kami.” 
Miingon ang bitin “Tuo man mo ana. Dili mo 

mamatay. Mahisama hinoon kamo sa Dios.”
Nadani sa bitin si Eba. Nakita niya nga ang 

bunga sa kahoy nindot kaayo ug laming kan-on, 
ug kini makahimo niyang maalamon, busa. . .

“AYAW intawon ug kan-a, Eba!”
“Maayo unta kana nga tambag, Jun,  

apan gikaon g’yud niya ug ni Adan usab.”
Ug sa kalit lang nangahadlok sila. Pagkadungog 

nila sa mga tunob sa Dios nga naglakaw diha sa 
hardin, mitago sila. Nakasala sila tungod sa ilang 

pagsupak sa Dios busa gihinginlan niya 
sila sa hardin sa Eden.
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Gihinginlan sila? 
Wala na ba sila 

higugmaa 
sa Dios? Kon ako pa, 

dili g’yud ko 
manum-baling 

ni Satanas.

Nakita ba nila ang 
Dios pag-usab?

Relaks lang. Gihigugma 
gihapon sila sa Dios, apan ang 
sala maoy iyang gikasilagan. 

Kini ang nakapahimulag kanato 
gikan sa Dios Nganong sa 

tunga man sa hardin 
gibutang sa Dios ang 

maong kahoy? 
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Gihigugma sa Dios 
si Adan ug si Eba. 

Gipabuot lang 
niya sila sa pagpili 
kon higugmaon 
ba nila siya o dili 

Apan gipili nila ang 
pagsupak. Wala 

lang nila masayri 
kon unsa kapait 
ang mahimulag 

sa Dios.

Tungod sa ilang 
pagpakasala ang 

tanang tawo nahimo 
usab nga makasasala 
ug nahimulag usab 

sa Dios.

Sa ato pa, 
nahimulag usab 

kita sa Dios tungod 
kanila? Dili kini 

makatarunganon!

Dili lang kay tungod kanila. 
Nahimulag usab kita tungod  

kay nakasala kita kay nagbuhat 
kita ug dautan. Apan plano 
sa Dios nga kita mahimong 
matarung. Nagkinahanglan  

lang siya ug usa ka tawong wala 
gyoy sala nga magpakamatay 

alang sa atong mga sala.

Sa tukmang panahon, 
gituman sa Dios ang 

iyang plano. Gisugdan 
niya kini pinaagi 

sa usa ka bata!
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Si Jesus Natawo
Mateo 1, Lukas 2

Ang kaugalingong anak sa Dios nahimugso pinaagi kang 
Maria. Iyang gipili si Jose nga maoy motabang kang Maria 
pag-atiman sa bata. Tungod kay ang maong Bata anak man sa 
Dios, kini siya natawong walay sala.

Mao kini ang estorya: Usa ka anghel ang mipakita 
kang Jose pinaagi sa usa ka damgo.

Ingon sa anghel kaniya, “Manganak si Maria ug usa ka 
lalaki. Nganlan mo siya ug Jesus, kay luwason niya ang 
iyang mga katawhan sa ilang mga sala.”
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Sa hapit na manganak si Maria, silang magtiayon 
kinahanglan nga moadto sa Bethlehem.

Samtang didto sila, si Maria nanganak ug lalaki nga 
mao ang iyang kamagulangang anak.

Unya ang Dios nagsugo ug mga anghel sa pagsugilon
mahitungod sa pagkatawo sa iyang Anak. Busa nangadto 

ang mga tawo sa pagtan-aw niining kahibulungang hitabo.
“Sama kaninyo mga bata, si Jesus midako usab.”
“Ning-eskuela ug nagdula ba sad siya, Pa?”
“S’yempre, Jun. Nagmatinumanon sad 

siya sa iyang mga ginikanan ingon man 
sa Dios nga tinuod niyang Amahan.
Wala gayud siya makasala.”
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Si Jesus nga Magtutudlo
Lukas 2, Mateo 22, Juan 3

Sa nag-edad si Jesus ug 12, didto siya sa Jerusalem 
kauban ang mga magtutudlo.

Sa templo, nakighisgot siya kanila mahitungod 
sa laglum nga mga butang. Ug ang tanan 
nahibulong sa iyang pagkamaalamon.

Mitubo si Jesus sa lawas ug kaalam, ug 
gikahimut-an siya sa Dios ug sa mga tawo.

Pag-edad ni Jesus ug 30, nagwali ug nanudlo 
siya. Nagtudlo siya nga ang Dios nagpakabana sa 
gihunahuna ug gibuhat sa tawo. Siya nag-ingon, 
“Ang labing importanteng sugo mao kini: 
‘Higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasingkasing, 
sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong 
hunahuna.’ Ang ikaduhang sugo nga sama ra ka 
importante nianang una mao nga, ‘Higugmaa ang 
imong isigkatawo ingon sa imong kaugalingon.’”

Si Jesus nagsulti usab mahitungod sa maanindot nga 
plano sa Dios nga kita ipasig-uli niya ngadto sa Dios.

Miingon siya, “Gihigugma pag-ayo sa Dios ang 
mga tawo busa gihatag niya ang iyang bugtong 
nga Anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili 
mamatay, kondili makabaton sa kinabuhing dayon.”

“Nagatuo ako kang Jesus, Pa!” 
“Maayo gayud kana, Ruth!”
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Si Jesus Nang-ayo 
sa mga Masakiton
Mateo 4, 9

Gitabangan sad ni Jesus ang 
mga tawo sa pag-ila sa Dios. Iyang 
gihulagway kanila ang paghigugma sa 
Dios. Usa ka paagi sa pagpakita niini 
mao ang pagpang-ayo niya sa tanang 
matang sa sakit.

Ug unya ang mga masakiton 
miduol kaniya aron mamaayo.

Ang giyawaan, ang patolon, ang 
paralitiko, ug bisan unsang matang 
sa sakit, kining tanan giayo ni Jesus.

Usa ka adlaw niana, may usa ka 
opisyal sa Judio nga mihangyo kang 
Jesus.

Miingon siya, “Bag-o pa lang 
namatay ang akong anak nga 
babaye; apan mabuhi siya 
kon imong adtoon ug 
tapin-an sa imong 
kamot.” 

Busa miadto 
si Jesus sa balay 
sa opisyal. Iyang 
gihawiran ang kamot 
sa bata ug kini nabuhi 
ug mitindog. 

“Diha ka, Pa? Gipang-
ayo gayud ni Jesus ang 
mga tawo?

“Oo, Jun. Ug bisag 
hangtud karon nagapang-
ayo gihapon siya. Walay 
butang nga dili niya 
mahimo.”
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Si Jesus Nagahimo ug 
Kahibulungang mga Butang
Mateo 14, Juan 6

“Si Jesus naghimo pa g’yud ug ubang kahibulungang 
mga butang: gipahunong niya ang kusog nga hangin ug 
milakaw siya sa ibabaw sa tubig.

“Pagkakahibulungan gayud!”
“Bitaw, Jun. Usa pa gani niana ka higayon kapin sa 

5,000 ka tawo ang misunod kang Jesus. Gusto sa iyang mga 
tinun-an nga paadtoon ang mga tawo sa siyudad aron sa 
pagpalit sa ilang pagkaon tungod kay nagkagabii na.”

Apan miingon si Jesus, “Kamo mismo ang 
magpakaon kanila.” Si Andres nga usa sa mga tinun-an 
mitubag, “Niay batang lalaki nga may lima ka pan ug 
duha ka isda. Apan unsa may mahimo niini nga daghan 
man kaayo ang mga tawo?”

Gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan sa Dios ug 
giapod-apod sa mga tawo. Mao usab kini ang gibuhat 
niya sa isda. Ang tanan nakakaon ug nangabusog.

Unya miingon si Jesus sa mga tinun-an, “Hipusa 
ninyo ang mga salin aron walay mausik.”

Sa sinugdan aduna ray 5 ka pan, apan human 
nakakaon ang mga tawo aduna pa hinooy nasalin 
nga 12 ka bukag. 

“Buot ipasabot nga daghan pa hinoon ang 
nasalin?” 

“Mao kana, Ruth. Gitudloan lang 
sila ni Jesus nga matagbo sa Dios ang 
ilang panginahanglan. Mahimo sad 
niya kana kanato kon mohangyo kita 
kaniya.”
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Si Jesus ug ang mga Bata
Mateo 19, Markos 10

“Gipakita ni Jesus sa mga tawo nga ang Dios nahigugma sa 
mga bata. Iya silang giayo, gipatabang niya sila kaniya (sama 
niadtong batang lalaki nga naghatag ug pan), ug bisan ang 
mga patay nga mga bata iyang gibuhi.”

Adunay mga bata nga gidala kang Jesus aron 
matapin-an niya sila sa iyang kamot ug maampoan.  
Apan gidid-an sila sa mga tinun-an.

Sa dihang namatikdan ni Jesus ang ilang gihimo, 
giingnan niya sila, “Pasagdi lang ninyo nga moduol 
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kanako ang mga bata. Ang makasulod sa gingharian sa 
Dios kadto lamang may pagtuo nga sama sa pagtuo sa 
mga bata.” Unya iyang gikugos ang mga bata, gitapin-an 
ang ilang mga ulo, ug gipanalanginan.

“Unta mapanalanginan sad ako ni Jesus, Pa!”
“Nganong dili man. Hangtud karon si Jesus nahigugma 

gihapon sa mga bata, Jun.”
“Hinoon dili ang tanan nakaangay kaniya. Ang mga pari 

nangasuko niya tungod sa iyang gibuhat ug gipanudlo. 
Nasina sila kay ang mga tawo giganahan kaayo kaniya, busa 
nagplano sila nga  patyon siya.”
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Ang Pagdakop ug Paghukom 
Kang Jesus
Lukas 22, Juan 19

“Usa ka gabii niana samtang nagaampo si Jesus sa 
hardin, miabot ang mga tawo nga gisugo sa mga pari aron 
sa pagdakop kang Jesus.”

Unya ang mga tinun-an nag-ingon, “Mosukol ba 
kita, Ginoo? May espada bitaw kami!” Ug ang usa 
kanila mitigbas sa dalunggan sa usa ka ulipon.

Apan si Jesus miingon, “Igo na kana.” 
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Unya iyang gihikap ang samad sa tawo ug naulian kini.
“Giayo ni Jesus ang usa sa iyang kaaway?”
“Oo, Ruth. Tungod kay gihigugma sa Dios ang tanan.”
Unya ilang gidakop si Jesus ug gidala ngadto kang 

Pilato nga gobernador aron hukman. Gibunalan sa mga 
sundalo si Jesus, gibutangan ug tunok ang iyang ulo ug 
gibugalbugalan. Unya miingon si Pilato sa mga tawo, “Ako 
siyang dad-on diri kaninyo karon, apan klarohon ko 
kaninyo nga dili siya sad-an.” 

Apan naninggit sila nga, “Patya siya! Ilansang siya sa 
krus!” 

Unya gitugyan ni Pilato si Jesus kanila aron ilansang 
sa krus.

“Apan wala siya makasala, Pa! Dili kana makatarunganon!” 
“Tinuod kana, Jun. Apan hinumdumi nga ang Dios 

adunay plano.”
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Namatay si Jesus sa Krus
Lukas 23

“Unya, ilang gilansang si Jesus sa krus.”
Si Jesus miingon, “Amahan, pasayloa kining mga 

tawhana kay wala sila masayod sa ilang gibuhat.”
Adunay duha ka kriminal nga gidungan kaniya ug 

lansang sa krus. Ang usa kanila nagyagayaga sa pag-
ingon, “Ikaw diay ang anak sa Dios? Pamatud-i kini 
pinaagi sa pagluwas sa imong kaugalingon ug iapil na 
lang sad mi!”

Apan gibadlong  siya sa iyang kauban, Wala ka 
ba mahadlok sa Dios bisag hapit ka na mamatay? 
Angayan lang kitang mamatay tungod sa atong 
pagkadautan. Apan kini siya walay sala.” Ug miingon 
siya kang Jesus, “Hinumdumi ako kon tua ka na sa 
imong gingharian.”

Gitubag siya ni Jesus, “Karon dayon makauban ka 
kanako sa Paraiso.”

“Human siya mamatay, nakauban na niya si Jesus, Pa?”
“Oo, Ruth!”
“Pagkataodtaod, si Jesus nanawag sa Dios nga iyang 

Amahan ug namatay dayon siya.”
“Kadali lang. Si Jesus ba ang gigamit sa Dios sa 

pagtuman sa iyang plano?”
“Oo, Jun. Gipadala sa Dios ang iyang Anak nga walay 

sala. Kini siya namatay aron sa pag-angkon sa silot sa 
atong mga sala.”
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Si Jesus Buhi
Mateo 28, Lukas 24

Gibutang sa mga higala ni Jesus ang iyang lawas sa 
lubnganan.

Sayo pa kaayo sa unang adlaw sa semama may duha  
ka babaye nga miadto sa lubnganan.

Sa kalit lang naglinog, tungod kay adunay anghel  
nga mikunsad gikan sa langit; iyang gipaligid ang  
bato nga giali sa lubnganan.

Ug giingnan niya sila, “Ayaw kamo’g kahadlok. 
Nasayod ako nga gipangita ninyo si Jesus nga  
gilansang sa krus. Wala na siya diri! Nabanhaw siya 
sumala sa iyang giingon.  
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Suginli dayon ninyo ang iyang mga tinun-an.”
“Kana ang labing maanindot nga bahin sa hitabo!”
“Oo, Jun! Human siya mamatay tungod sa atong mga sala 

gibanhaw siya sa Dios. Mao naman gud kini ang iyang plano.”
Samtang ang mga tinun-an nanaghisgot sa hitabo, sa kalit 

lang diha na si Jesus gatindog kauban nila ug miingon, “Ang 
kalinaw maangkon ninyo.” Ug hilabihan nila kalisang kay abi 
nila ug kalag ang ilang nakita.

Nangutana siya, “Nganong nangalisang man mo? Tan-
awa ra gud ninyo ang agi sa samad sa akong mga kamot 
ug tiil. Ako gayud kini. Hikapa ako ninyo ug masuta ninyo 
nga dili ako kalag.” 
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Asa man si Jesus Karon?
Juan 16, Buhat 1

“Nakig-uban si Jesus sa iyang mga tinun-an sulod sa pipila 
ka semana.”

“Malipayon gayud tingali sila no?”
“Bitaw. Apan asa na man diay si Jesus karon, Pa?”
“Maayo kana nga pangutana, Ruth”
Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, “Makaayo alang 

kaninyo nga mobiya ako, kay kon dili, dili makaanhi ang 
Espiritu Santo. Kon mobiya na ako, moanhi siya kay ako 
siyang ipadala kaninyo.”
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Pagkahuman ni Jesus ug pakigsulti sa iyang mga tinun-an 
ningkayab siya sa langit . . . Unya may mitungha nga duha ka 
anghel nga miingon, “Gikuha na si Jesus gikan kaninyo ug 
gidala sa langit. Apan moabot ang adlaw nga mobalik siya 
sa samang paagi nga nakita ninyo siya nga mikayab.”

Moabot ang adlaw nga mobalik si Jesus alang sa mga anak 
sa Dios. Sila mao ang nagatuo nga si Jesus nagpakamatay 
alang kanila ug sila iya nang gipasaylo. Makauban nato siya 
hangtud sa kahangturan ug wala na gayuy makapahimulag 
kanato sa Dios nga nahigugma pag-ayo kanato.
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Gusto ko nga 
mahimong anak sa 

Dios aron makauban 
nako siya.

Mao kana ang labing importanteng desisyon nga 
imong mabuhat sa tibuok mong kinabuhi, Jun. 

Ang Biblia nagsulti nga, “Kon ipahayag mo nga si 
Jesus mao ang Ginoo ug motuo ka sa kinasingkasing 

nga siya gibanhaw sa Dios, maluwas ka. Pinaagi sa imong 
pagtuo nga kinasingkasing ikaw gipakamatarung sa 

Dios; ug pinaagi sa imong 
pagpahayag niini, 

ikaw naluwas.” 
Roma 10:9-10

Ikasulti ko kana! 
Nagatuo gayud ako 

kang Jesus!

Nan, isulti nato sa Dios. Kanunay siyang
maminaw ug motubag sa atong mga pag-

ampo. Sunda kining maong pag-ampo.
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Ginoo, giangkon ko nga  makasasala ako. 
Nagabuhat ako ug dautan. Pasayloa ako.  
Nasayod ako nga si Jesus nagpaka-matay alang 
kanako ug nagatuo ako 
nga imo siyang gibanhaw. 
Gusto ko nga siya maoy 
modumala sa akong 
kinabuhi. Salamat nga 
gihigugma mo ako ug 
gihimo nga imong anak. 
Hinaut nga ang imong 
Espiritu Santo maoy 
magagahum kanako aron 
makatuman ako sa imong 
kabubut-on. Amen.
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Yohu! Anak na 
ako sa Dios!

Tinuod kana!

Aron mailhan pa gayud 
nimo ang Dios, pakigsulti 

kaniya pinaagi sa pag-ampo ug 
basaha ang Bibliya. Makig-

sulti ang Dios kanimo 
pinaagi sa Biblia sa mga 

butang nga angay nimong 
buhaton.

Higugmaa
ang Dios,

isugilon ang
mahitungod
kang Jesus ug
magkinabuhi

ka nga 
Diosnon.

Sama sa 
unsa, Pa?

Giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an, 
“Himoa ninyo nga akong mga tinun-an ang tanang 

katawhan . . . Tudloi sila sa pagtuman sa tanang 
gisugo ko kaninyo. Ug hinumdumi nga magauban 

gayud ako kaninyo sa kanunay.” Mateo 28:19-20.
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Human mikayab si Jesus, iyang gipadala
kanato ang iyang Espiritu Santo. Siya ang
mogiya, motudlo ug motabang kanimo 

sa pagsugilon ngadto sa uban.

Suginlan 
ko diay ang 
akong mga 

higala!

Yohu! 
Pagkaanindot 

kaayo sa nahitabo! 
Mahimo ka usab 
nga motuo kang 

Jesus ug modesisyon 
sa pagsunod kaniya 

sama sa akong 
gihimo. Pag-ampo 

kay dunggon 
ka sa Dios. 

Gihigugma ka 
niya, pasay-loon 

ka ug himoon 
nga iyang anak.
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 “Basaha ang Libro sa Dios.  
Sugdi ang usa ka mahinamon  

nga hitabo sa imong  
kinabuhi!”
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