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Sige na
’Tay.

Jun-jun, Ningning, ano ba’ng
nangyayari?

Tama! Ang
pinakamahalagang
kuwento mula sa
pinakamahalagang aklat –
ang Biblia na aklat
ng Diyos

Kuwento
mula sa
Biblia?

Nangako kayong
ikukuwento sa amin
ang pinakamahalagang
kuwento, di po ba?

Hindi lang
isang kuwento
mula sa Biblia.
Paano
Ito ay kuwento
ng buong Biblia po namin
– ang plano ng malalaman
Diyos para sa
na ang
lahat ng tao.
Biblia ay

aklat ng
Diyos?
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Gumamit ang Diyos ng apatnapung
tao, Jun-jun. Sinulat nila ang Biblia sa
panahong umaabot ng isang libo at
Hindi
limangdaang taon. May 66 na aklat
naman
ang Biblia at ang mga ito ay sumasangnagsusulat
ayon sa isa’t-isa. Tugmang-tugma.
ng aklat
Ang Diyos lamang ang makagagawa
ang Diyos,
ng aklat na ganyan.

di po ba?

Sino ba
talaga ang
Diyos?

Mahal tayo ng Diyos at sumasagot Siya tuwing
humihingi tayo ng tulong. Siya’y banal at wala
Siyang kasalanan. Hindi natin Siya nakikita pero
nakikita at nalalaman Niya ang lahat ng bagay. At
kaya Niyang gawin ang kahit na ano. Sige, hayaan
ninyong magkuwento ang Tatay ninyo.
Noong unang panahon,
nilikha ng Diyos ang mundo at
ang lahat ng naririto. Gumawa
rin Siya ng hardin – ang Eden.
Hinanda Niya ito para sa isang
espesyal na nilikha.

Tayo
iyon!
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Ang Paglikha –
Si Adan at si Eba
Mula sa Genesis 1,2

Sinabi ng Diyos, “Lumikha Tayo ng mga
tao na kalarawan natin, upang maging
tulad Natin. ”Kaya’t humugis ang Diyos ng
katawan ng lalaki mula sa alabok at ito’y
hiningahan Niya. At ang lalaki ay naging
buhay na tao.

“Alabok?”
“Oo, Jun-jun. Magagawa ng Diyos ang
kahit na ano!”

At sinabi ng Diyos, “Hindi mabuti para sa
lalaki ang mag-isa. Gagawa Ako ng kasama
niyang tutulong sa kanya. ”Kaya’t si Adan
ay pinatulog Niya nang mahimbing. Kumuha
Siya ng isang buto mula sa tadyang ni
Adan at mula dito ay lumikha Siya ng isang
babae.

Dinala ng Diyos ang babae, si Eba, kay
Adan. At sila’y naging mag-asawa.

Sa gitna ng hardin ay naglagay ang Diyos
ng punong nagbibigay-buhay, at punong
nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at
masama. Nagbigay Siya ng babala sa lalaki,
“Maaari ninyong kainin ang kahit na anong
prutas sa hardin maliban sa prutas mula sa
punong nagbibigay ng kaalaman ng mabuti
at masama. Kapag kinain ninyo ito, kayo’y
tiyak na mamamatay.”

Tumira si Adan at si Eba sa hardin.
Masayang-masaya sila! Malapit sila
sa Diyos at gustong-gusto nilang
kasama Siya. Ngunit isang araw . . .
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Nagkasala si Adan at si Eba
Mula sa Genesis 3

Si Satanas, ang kaaway ng Diyos, ay nag-anyong
isang ahas. Ayaw niyang makasama ni Adan at ni Eba
ang Diyos at maging masunurin sa Kanya.

Tinanong ni Satanas si Eba, “Talaga bang sinabi ng
Diyos na hindi kayo dapat kumain ng kahit na anong
prutas mula sa hardin?”
Sumagot si Eba, “‘Yun lamang prutas mula sa
punong nasa gitna ng hardin ang hindi namin dapat
kainin. Sinabi ng Diyos na hindi namin dapat kainin o
hawakan ito, at tiyak na mamamatay kami.”
“Hindi kayo mamamatay!” sagot ng ahas.
“Magiging tulad lamang kayo ng Diyos.”
Naniwala ang babae. Mukhang sariwa
at masarap ang prutas, at gagawin siyang
marunong nito. Kaya’t siya’y . . .

“HUWAG! Huwag mong kainin, Eba!”
“Mabuti ang payo mo, Jun-jun. Pero
kinain niya ang prutas. At ganon din si Adan.”
Bigla silang natakot. Nagtago sila nang
marinig nila ang mga yapak ng Diyos habang
naglalakad ito sa hardin. Sila’y nagkasala
sa hindi nila pagsunod sa Diyos.
Kaya pinalayas Niya sila sa
Hardin ng Eden.
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Pinalayas sila?
Hindi na ba sila
mahal ng Diyos?
Kung ako
’yon, hindi ako
makikinig kay
Satanas.

Nakita ba nila uli
ang Diyos?
Teka lang! Mahal pa rin
sila ng Diyos. Pero galit ang
Diyos sa ating mga kasalanan.
Hinihiwalay tayo ng kasalanan
mula sa Diyos.
E bakit naglagay
pa ang Diyos ng
puno doon?
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Mahal ng Diyos si
Adan at si Eba.
Gusto Niyang
piliin nilang
mahalin at sundin
Siya. Ngunit pinili
nilang huwag
sundin ang Diyos.
Hindi nila alam
kung gaano
kahirap ang
mahiwalay
sa Diyos.

At dahil piniling
magkasala ni Adan at
ni Eba, lahat ng taong
ipinanganak sa mundo
ay naging makasalanan
at nahiwalay din
sa Diyos.

Ibig ninyong
sabihin, hindi na kami
makakalapit sa Diyos
dahil sa kanila? Ang
daya naman!
Hindi lang dahil sa kanila,
Jun-jun. Nagkakasala din tayo
tuwing gumagawa tayo ng mali.
Pero huwag kayong mag-alala.
May magandang plano ang Diyos
para mapalapit tayo muli sa Kanya.
Kailangan lang Niya ng isang taong
banal at walang kasalanan na
siyang mamamatay para sa mga
kasalanan natin.
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Isinilang si Jesus

Mula sa Mateo 1, Lucas 2
Pinili ng Diyos si Maria na maging ina ng Kanyang kaisaisang Anak. Pinili Niya si Jose para tulungan si Maria sa
pag-aalaga nito. Dahil ang sanggol ay Anak ng Diyos, ito’y
ipinanganak na walang kasalanan.
Isang anghel ng Diyos ang nagpakita kay Jose sa
isang panaginip. Sinabi niya, “Magkakaanak si Maria.
Tatawagin ninyo Siyang Jesus, dahil ililigtas Niya ang
mga tao mula sa kanilang mga kasalanan.”
(Ang ibig sabihin ng “Jesus” ay nagliligtas ang Diyos.)
Bago ipinanganak ang sanggol, kinailangang pumunta si
Jose at si Maria sa Betlehem.

MIS Tagalog.indd 10

9/30/21 9:16 PM

Habang naroon sila, isinilang ni Maria ang kanyang
unang anak, isang lalaki.
Nagpadala ang Diyos ng mga anghel para ibalita sa mga
tao na isinilang na ang Kanyang Anak. At sila’y nagdatingan
para makita ang isang kahanga-hangang pangyayari:
Isinilang ang Anak ng Diyos bilang isang sanggol!
“Lumaki si Jesus tulad ninyo, mga anak.”
“Tatay, nag-aral din po ba sa iskul si Jesus? Naglaro din
ba Siya?”
“Oo, Jun-jun. At sinunod Niya ang Kanyang mga
magulang. Naging masunurin din Siya sa Kanyang tunay
na Ama, ang Diyos. At hinding-hindi
Siya nagkasala!”
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Si Jesus, ang Guro
Mula sa Lucas 2, Mateo 22, Juan 3

Si Jesus ay nasa Jerusalem kasama ng mga guro.
Labing-dalawang taon pa lamang Siya noon.

At lahat ng nakarinig sa Kanya ay namangha sa
Kanyang pag-unawa at sa Kanyang mga sagot.
Patuloy na lumaki si Jesus. Lumawak ang
Kanyang karunungan. Mahal Siya ng Diyos at ng
lahat ng nakakakilala sa Kanya.

Sa edad na 30, nagsimulang magturo at mangaral
si Jesus. Itinuro Niya na mahalaga para sa Diyos ang
iniisip at inaasal ng mga tao. Sinabi Niya, “‘Mahalin

ninyo ang Panginoong Diyos ng buong puso,
kaluluwa, at isipan.’ Ito ang una at pinakadakilang
utos. Ang ikalawang utos ay kasinghalaga din nito:
‘Mahalin ninyo ang inyong kapwa tulad ng inyong
sarili.’”

Ipinahayag ni Jesus ang kamangha-manghang
plano ng Diyos upang maibalik tayo sa Kanya.
Sinabi Niya, “Dahil mahal na mahal ng Diyos ang

sangkatauhan, ibinigay Niya ang Kanyang kaisaisang Anak, upang ang sinumang maniniwala sa
Kanya ay hindi mamamatay kundi magkakaroon
ng buhay na walang hanggan.”

“Naniniwala ako kay Jesus, ’Tay!”
“Mabuti ’yan, Ning-ning!”
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Si Jesus, ang
Manggagamot
Mula sa Mateo 4,9

Sa pamamagitan din ni Jesus,
nakilala ng mga tao ang Diyos.
Ipinakita Niya sa kanila na mahal sila
ng Diyos. Ginawa Niya ito sa iba’t
ibang paraan tulad ng pagpapagaling
ng lahat ng uri ng sakit.
Nagdadatingan ang mga
maysakit para pagalingin Niya.
At kahit na anong sakit, o kung
pinapasukan sila ng mga demonyo,
o kung sila’y hindi makalakad o
may epilepsi – pinagagaling silang
lahat ni Jesus.
Isang beses, may isang pinuno na
lumuhod sa harapan ni Jesus.
“Kamamatay lang ng anak
kong babae,” sabi niya,
“ngunit kaya Mo siyang
buhayin muli kung
pupunta Ka sa amin at
ipapatong ang Iyong
mga kamay sa kanya.”
Nagpunta si Jesus,
hinawakan sa kamay
ang batang babae, at
ito’y tumayo!
“Wow! Talagang
pinagaling ni Jesus ang mga
tao, ’Tay?” “Oo, Jun-jun.
At nagpapagaling pa rin
Siya ng mga tao hanggang
ngayon. Walang mahirap
gawin para sa Kanya!”
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Si Jesus, ang Gumagawa
ng mga Himala
Mula sa Mateo 14, Juan 6

“Maraming ginawang kataka-taka at kahanga-hangang
bagay si Jesus. Pinatigil niya ang mga bagyo at naglakad Siya
sa ibabaw ng tubig!”
“E di tuwang-tuwa ang mga tao!”
“Oo, Jun-jun. Minsan nga, limang libong tao ang sumunod
kay Jesus sa isang malayong lugar. Gusto na silang pabalikin
sa bayan ng mga disipulo ni Jesus para makabili sila ng
pagkain dahil gabi na.”
Sinabi ni Jesus, “Hindi sila kailangang paalisin.
Pakainin n’yo sila.”
Sumagot si Andres, “May isang batang lalaki dito na
may dalang limang tinapay at dalawang isda! Ngunit
anong silbi nito sa napakaraming tao?”
Kinuha ni Jesus ang mga tinapay, nagpasalamat sa
Diyos, at ipinasa ang mga ito sa mga tao. Ganoon din
ang ginawa niya sa mga isda. Lahat sila ay nakakain at
nabusog!”
“Ngayon, ipunin n’yo ang mga natira para walang
masasayang,” inutos ni Jesus sa Kanyang mga disipulo.
Sa limang tinapay lamang nagsimula ngunit
labing dalawang basket ng tinapay ang natira!!
“Mas marami pa ang natira kay sa
pinagmulan?”
“Tama ka, Ning-ning. Itinuturo sa kanila ni
Jesus na kayang tugunan ng Diyos ang
lahat ng kanilang pangangailangan. At
gagawin din ‘yon ng Diyos para sa atin
kung hihingin natin sa Kanya.”
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Si Jesus at ang mga Bata
Mula sa Mateo 19, Marcos 10

“Ipinakita ni Jesus sa mga tao na mahal ng Diyos ang mga
bata. Pinagaling Niya sila at hinayaang tumulong sa Kanya
(tulad ng batang may dalang limang tinapay at dalawang
isda). At binuhay Niya ang mga namatay!”
May mga batang dinala kay Jesus upang mabasbasan
at maipanalangin Niya. Sinabi ng mga disipulo sa kanila
na huwag Siyang abalahin.
Ngunit nakita ito ni Jesus. Sinabi Niya sa mga disipulo,
“Hayaan n’yong lumapit sa Akin ang mga bata.
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Huwag n’yo silang pipigilin!
Ang sinumang di magtitiwala nang tulad nila ay hindi
makakapasok sa kaharian ng Diyos.” At inilapit Niya ang
mga bata sa Kanya at ipinatong ang Kanyang mga kamay
sa mga ulo nila, at sila’y binasbasan.
“Gusto kong basbasan din ako ni Jesus!”
“Maaaring mangyari ’yan, Jun-jun. Si Jesus ay hindi
nagbabago at mahal na mahal pa rin Niya ang mga bata.
“Pero may mga taong ayaw kay Jesus. Nagalit ang mga
relihiyosong pinuno sa Kanyang mga itinuro at ginawa.
Inggit na inggit sila sa Kanya dahil gustong-gusto Siya ng
mga tao. Kaya binalak nilang patayin Siya.”
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Dinakip si Jesus at Nilitis
Mula sa Lucas 22, Juan 19

“Isang gabi habang nananalangin si Jesus sa hardin,
nagpadala ang mga punong pari ng isang pangkat na may
mga tabak at pamalo upang dakpin Siya.”
Sumigaw ang mga disipulo, “Panginoon, lalaban ba
kami? May mga espada kami!” At tinaga nga ng isa sa
kanila ang tenga ng isang alipin at ito ay naputol.
Ngunit sinabi ni Jesus, “Huwag na kayong lumaban.”
At hinawakan Niya ang tenga ng utusan at pinagaling
siya.

MIS Tagalog.indd 20

9/30/21 9:16 PM

“Pinagaling ni Jesus ang isa sa mga kaaway Niya?”
“Oo, Ning-ning. Dahil mahal Niya ang lahat ng tao.”
Hinila nila at inaresto si Jesus. Dinala Siya kay Pilato,
ang pinuno ng lugar na iyon, at Siya’y nilitis. Binugbog si
Jesus ng mga kawal, nilagyan ng mga tinik ang Kanyang
ulo, at Siya’y pinagtawanan. Pagkatapos, kinausap ni Pilato
ang mga tao.
“Ilalabas ko Siya sa inyo ngayon, pero dapat
ninyong maintindihan na wala akong kasalanang
nakita sa Kanya.”
“Ipako Siya,” sigaw nila. “Ipako Siya sa krus!”
At ibinigay ni Pilato sa kanila si Jesus upang ipako
sa krus.
“Pero wala siyang ginawang masama! Hindi tama ’yon!”
“Oo nga, Jun-jun. Pero tandaan natin na may plano ang
Diyos.”
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Namatay si Jesus sa Krus
Mula sa Lucas 23

“Ipinako nila si Jesus sa krus.”
Sinabi ni Jesus, “Ama, patawarin Mo ang mga taong
ito dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.”
Dalawang magnanakaw ang ipinakong kasama
Niya. Sinabi ng isa, “Hindi ba’t ikaw ang Mesias?
(Ang Mesias ay isa pang tawag sa Anak ng Dios.)
“Patunayan Mo! Iligtas Mo ang iyong sarili – at isama
Mo na rin kami!”
Ngunit pinagsabihan ito ng isang magnanakaw.
“Hindi ka ba natatakot sa Diyos kahit sa oras ng iyong
kamatayan? Dapat lang na mamatay tayo dahil sa
mga kasamaang ginawa natin. Pero ang lalaking ito
ay walang ginawang masama.” At sinabi niya, “Jesus
alalahanin Mo ako pagdating Mo sa iyong kaharian.”
Sumagot si Jesus, “Tinitiyak Ko sa iyo, ngayon din
ay isasama kita sa paraiso.”
“Nakasama niya si Jesus pagkatapos niyang mamatay?”
“Oo, Ning-ning!”
“Hindi nagtagal, sumigaw si Jesus sa Kanyang Ama,
ang Diyos, at Siya’y namatay.”
“Si Jesus po ba ang taong nasa plano ng Diyos?”
“Oo, Jun-jun. Ipinadala ng Diyos ang sarili Niyang anak
na si Jesus. Si Jesus ay banal at walang-sala. At namatay Siya
para tanggapin ang kaparusahan ng ating mga kasalanan.”
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Si Jesus ay Buhay!
Mula sa Mateo 28, Lucas 24

Inilagay ng mga kaibigan ni Jesus ang Kanyang katawan sa
libingan.
Maagang-maaga ng unang araw ng linggo, may
nagpuntang dalawang babae sa libingan.
Biglang lumindol nang malakas dahil isang anghel
ang bumaba mula sa langit at pinagulong sa tabi ang
malaking batong nakatakip sa libingan.
“Huwag kayong matakot,” sabi Niya. “Alam Kong
hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala Siya
dito! Nabuhay na Siyang muli tulad ng Kanyang sinabi.
Humayo na kayo! Sabihin n’yo ito sa mga disipulo!”
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“’Yan ang pinakamagandang nangyari!”
“Oo, Jun-jun! Pagkatapos bayaran ni Jesus ang ating
mga kasalanan, binuhay Siyang muli ng Diyos. ’Yan
talaga ang plano ng Diyos sa simula pa lamang.”
Di nagtagal, pinag-uusapan na ng mga disipulo ang
nangyari.
Maya-maya, bigla nilang nakitang naroon si Jesus at
nakatayo sa gitna nila. “sumainyo ang kapayapaan”
wika Niya. Ngunit natakot silang lahat. Akala nila’y
nakakita sila ng multo!
“Bakit kayo natatakot?” tanong ni Jesus. “Tingnan ninyo
ang Aking mga kamay. At ang Aking mga paa. Ako talaga
ito. Hawakan ninyo ako nang matiyak ninyo na hindi Ako
multo!”
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Nasaan si Jesus Ngayon?
Mula sa Juan 16, Mga Gawa 1

“Kasama ni Jesus ang mga disipulo nang maraming linggo!”
“Siguro ang saya-saya nila!”
“Oo nga, pero nasaan na si Jesus ngayon?”
“Magandang tanong ’yan, Ning-ning.”
Ang wika ni Jesus, “Pinakamabuting umalis muna Ako
dahil kung hindi Ako aalis, hindi darating ang Espiritu
Santo. Kapag Ako’y umalis, darating Siya, dahil ipapadala
Ko Siya sa inyo.”
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Pagkatapos kausapin ni Jesus ang mga disipulo, nakita
nila Siyang umakyat sa kalangitan hanggang sa mawala Siya
sa ulap. Dalawang anghel ang nagsabi sa kanila, “Si Jesus
ay dinala na sa langit. At darating ang araw na Siya’y
magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat Niya!”
Darating ang araw na magbabalik si Jesus para sa mga
anak ng Diyos. Para sa mga naniniwala na si Jesus ay namatay
para sa kanila, at sila’y pinatawad na. Makakasama natin Siya
magpakailanman. Wala nang makapaghihiwalay sa atin sa
pag-ibig ng Diyos.
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Gusto kong maging
anak ng Dios para
makasama ko siya

Mabuti ’yan, Jun-jun. ’Yan ang pinakamahalagang
desisyon na magagawa mo! Sinasabi ng Biblia na inilalayo
tayo sa Diyos ng ating mga kasalanan. At sinasabi pa nito
na, “Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay
Panginoon, at maniniwala ka nang buong puso na Siya’y
muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Dahil kung
magtitiwala ka nang buong puso, magiging maayos
ang relasyon mo sa Diyos.
At sa pagpapahayag ng
Masasabi ko po
iyong
mga labi, ikaw ay
’yan! Nagtitiwala
maliligtas” Roma 10:9-10.
talaga ako
kay Jesus!

O sige, sabihin natin sa Diyos. Lagi Siyang
nakikinig, Jun-jun. Naririnig Niya ang ating
mga panalangin at sinasagot Niya ang mga ito.
Sabayan mo ako sa panalanging ito.
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Panginoon, alam ko po na ako’y isang makasalanan.
Gumawa po ako ng mga mali at masasama. Pinagsisisihan
ko po ang mga ito. Patawarin po Ninyo ako. Alam kong
si Jesus na Inyong Anak ay namatay para sa aking mga
kasalanan. At naniniwala akong
binuhay N’yo Siyang muli mula
sa kamatayan. Gusto ko pong
maging Panginoon ko si Jesus.
Salamat po dahil mahal Ninyo
ako at ginawa Ninyo akong
anak ng Diyos. Punuin N’yo
po ako ng Espiritu Santo para
magkaroon ako ng lakas na
sundin Kayo araw-araw. Amen.
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Wow! Talagang anak
na ako ng Diyos, di ba?

Talagangtalaga!
Ngayon kailangan mong
makilala nang mabuti ang Diyos.
Kaya dapat mo Siyang kausapin
sa panalangin, at magbasa ka
tungkol sa Kanya sa Biblia na
Ano po
Kanyang aklat. Kakausapin Ka
ang
mga
ng Diyos sa pamamagitan ng
Biblia. Sasabihin Niya ang mga iyon, ’Tay?
mahahalagang
bagay na
ipagagawa
Niya sa iyo.

Mahalin mo ang
Diyos. Sabihin mo
sa yong kapwa ang
tungkol kay Jesus.
At ipakita mo sa
kanila ang pag-ibig
at kapangyarihan
ng Diyos.

Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo, “Humayo
kayo at gumawa ng mga disipulo . . . Turuan ninyo
silang sumunod sa lahat ng mga utos na ibinigay
Ko sa inyo. At tinitiyak Ko ito sa inyo: Ako ay
kasama ninyo sa lahat ng oras” Mateo 28:19-20.
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Pagkatapos umakyat ni Jesus sa langit,
ipinadala Niya sa atin ang Espiritu Santo.
Tuturuan ka Niya at bibigyan ng
kakayahan na sabihin sa iba ang
tungkol kay Jesus.
Gusto ko
pong sabihin
ito sa mga
kaibigan ko!

Nangyari na ang
pinakama-gandang
bagay! At maaari
din itong mangyari
sa iyo! Puwede
kang magtiwala at
magdesisyon tulad
ko. Manalangin ka
at pakikinggan ka
ng Diyos. Mahal
na mahal ka Niya.
Patatawarin Niya ang
iyong mga kasalanan.
At gagawin ka Niyang
tunay na anak.
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“Basahin ang Aklat ng Diyos. At alamin
ang pinakamagandang bagay na maaring
mangyari sa buhay mo!”
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