PAANO MAGING

Anak ng

Diy os
Edisyong Pagpapatotoo
Kasama ang: Paano Ibahagi ang Iyong Kuwento
at Paano Magpatotoo

Paano Maging Anak ng Diyos
David Howell
Suportahan ang Ministeryong ito
Ang Ebanghelismo sa Bilangguan ay libreng naglilimbag at namamahagi
ng librong Paano maging anak ng Diyos sa 2100 mga bilangguan sa
US na kumakatawan sa 2,000,000 mga bilanggo. Ang aming layunin
ay ang baguhin ang mga puso at isara ang mga bilangguan. Ginagawa ito
sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagmamahal kay Jesu-Cristo. Kung
hindi magbabago ang puso, pitumpung porsyento ay babalik sa bilangguan
sa loob ng limang taon.
Tulungan kaming palayain nang tuluyan ang mga bilanggo sa
pamamagitan ng pagbibigay ng iyong pinansyal na suporta.
Maaari kang bumili ng mga libro para sa iyong sariling ministeryo sa:
howtobeachildofgod.com
Ang lahat ng kita ay pambili ng mas maraming libro para sa mga
bilangguan.
Maaari kang magbigay nang direkta sa ministeryong ito sa:
prisonevangelism.com
Facebook: @ Prison Evangelism, Inc. and @How to be a child of God
Maaari ka ring magpadala sa pamamagitan ng koreo ng isang tseke sa:
Prison Evangelism
PO Box 571977
Houston, Texas 77257

Karapatan sa kopya © 2019 ni David Howell Nakalaan ang lahat
ng karapatan. Walang bahagi ng limbag na ito ang maaaring
kopyahin sa anumang anyo nang walang nakasulat na pahintulot
mula kay David Howell
Ang pamagat na ito ay maaaring mabili nang maramihan
para sa mga layuning pang-edukasyon at pang-ebanghelismo.
Mangyaring makipag-ugnayan sa tagalimbag para sa
karagdagang impormasyon.
David Howell
PO Box 571977
Houston, Texas 77257
davidhowell@aol.com
info@HowtobeaChildofGod.com
www.HowtobeaChildofGod.com
TINGNAN ANG EBOOK NA ITO AT PANOORIN ANG
VIDEO NA ITO @ WWW.PRISONEVANGELISM.COM
Maliban kung ipinahiwatig, ang lahat ng mga sipi ng Banal na
Kasulatan ay hinango mula sa Banal na Biblia, New Living
Translation, karapatan sa kopya © 1996, 2004, 2007 ng
Tyndale House Foundation. Ginamit nang may pahintulot
ng Tyndale House Publisher, Inc., Carol Stream, Illinois
60188. Nakalaan ang lahat ng karapatan.
ISBN: 978-0-578-14157-2
Ang sining ay sa direksyon ni John Magee, Houston, Texas
JohnMageeDesign.com
Lahat ng mga guhit ay kay Randy Rogers, The Woodlands, Texas
artistguy@att.net

PANIMULA
“Sa katunayan, kung maipapakita sa atin ang ganap na
pagtatanghal kay Cristo sa umpisa pa lamang, maaari
tayong makapasok sa isang matinding karanasan mula
sa unang araw ng ating buhay bilang Kristiyano, kahit na
ang buong paliwanag ng karamihan nito ay susunod pa
lamang kalaunan.”
Watchman Nee, Ang Normal na Buhay Kristiyano
Kapag nagtiwala tayo kay Jesu-Cristo bilang Panginoon,
Diyos, Tagapagligtas at Buhay, hinihiling din natin sa
Kanya na pangasiwaan Niya ang ating kalooban at buhay.
Sa katunayan Siya ang nagiging buhay natin. Nababago
tayo; minsan ay kaagad, kung minsan ay mabagal, ngunit
palaging may pagbabago. Ang mismong Espiritu ng
Diyos ay dumarating upang manahan sa atin at ginagawa
Niya tayong buo, buhay at kumpleto. Hindi na kailanman
gaya ng dati ang buhay kapag naniniwala tayo at ibinibigay
natin ang ating puso sa Diyos.
David Howell

Ang Diyos ay nasa Langit at pumarito sa mundo bilang
isang tao.
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Filipos. 2:6-8, Juan 1:14, Hebreo 1:3, Roma 8:3b, Juan 10:30, Colosas. 1:15,
Colosas. 2:9, Hebreo 2:11-17, Mateo 1:20-21

Siya ay ipinanganak sa isang makahimalang paraan, ngunit
ipinanganak Siya ng isang babae na katulad natin.

Ginawa Niya ito upang magkaroon tayo ng isang personal
na ugnayan sa Kanya at makilala Siya bilang parehong
Diyos at tao at higit na maunawaan Siya bilang Ama.
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Dumaan si Jesus sa pagkabata at pagiging kabataan, natutunan
ang isang kabuhayan, at nang dumating ang Kanyang oras, sinimulan
Niya ang ministeryo na dahilan ng Kanyang pagparito, ang ihayag
ang Kanyang sarili sa ating lahat bilang Diyos at Tagapagligtas.

3 Mateo 3:13-17, Mateo 7:28-29, Marcos 6:2-3, Lucas 2:40, Lucas 2:41-47, Lucas 2:52

Nang makumpleto ang Kanyang layunin sa mundo, hinayaan Niyang

maipako Siya sa krus. Pinahiya Siya at pinahirapan at pagkatapos ay
ipinako sa isang krus. Pinili ni Jesus na mamatay sa pinakamalupit
na paraan ng pagkamatay upang ikaw at ako ay
hindi na kailangang magbayad ng parusa
para sa ating maling ginagawa. Nais
Niyang maugnay tayo sa Kanya
at sa pinagdaanan Niya.

Sa mga paraan na Diyos lamang
ang nakakaalam, nagagawa ng
sakripisyo at dugo ni Jesu-Cristo
na hugasan ang ating mga
kasalanan at linisin tayo
magpakailanman. Ang lubos na
pagmamahal na ito ang nagbigay sa
atin ng kadalisayan upang
maaari tayong ituring ng
Diyos na isa sa Kanyang
mga anak tulad ng pagturing
Niya kay Jesus.
Mateo 26:28-29, Mateo 27:57- 61, Roma 5: 6, Roma 8:3, Efeso 1:7,
Hebreo 2:14-15, Hebreo 9:22, 1 Pedro 2:24, 1 Juan 1:7
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Matapos ang Kanyang kamatayan,
si Jesus ay inilibing, at muli Siyang
binuhay ng Diyos. Marami ang
nakakita sa Kanya na buhay sa mga
araw na sumunod at pagkatapos ay
bumalik Siya sa Kalangitan.
Pumarito si Jesus upang makapagtatag tayo ng isang personal na
ugnayan sa Kanya at maibigay sa atin ang Kanyang handog na buhay
na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay buhay ni Cristo.
Wala itong simula at wala itong katapusan.
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Lucas 24:1-7, Lucas 24:50-51, Juan 16:28, Hebreo 1:3

Bakit kinakailangan ang lahat ng ito? Dahil nang nilikha ng Diyos ang
unang tao, si Adan, binigyan Niya ito ng isang napakagandang buhay sa
Paraiso ngunit sinuway ni Adan ang kanyang Ama sa Langit.

Dahil sa
makasariling
pagsuway ni Adan,
nahiwalay siya sa Diyos
at namatay sa espirituwal.

Mula sa puntong iyon, ang tao ay may katawan at kaluluwa (pagkatao),
ngunit sa espirituwal ay patay siya sa Diyos. Hindi siya buo at hindi na
makakaranas ng mga biyayang inilaan ng Diyos.
Genesis 2:8-9, Genesis 3:2-6, Genesis 2:16-17, Genesis 3:23, I Corinto 15: 45-46
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Bilang anak ng ating mga magulang na may angkan ng pamilya na mula kay
Adan. Namatay tayo sa espirituwal kasama ni Adan sa Hardin ng Eden.
Dala natin ang mga pasanin ng angkan na iyon pati na rin ang mga

kabigatan ng ating sariling mga kasalanan at ang emosyonal na kabigatan
na umapekto sa ating buhay sa mundo. Wala itong kabuluhan ngunit
dala nito ang kahihiyan, pagkakonsensiya, mga problema sa nakaraan at
kabigatan, at masasamang damdamin tungkol sa ating mga kasalanan at
mga depekto sa pag-uugali. Kailangan natin ng isang bagong angkan ng
lahi at isang bagong pamilya.
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Roma 3:23, Roma 5:12, Roma 5:18a

Isang araw, may dumating na tao at ipinaliwanag ang kwento ni Jesus,
kung paano Siya dumating upang iligtas ang bawat isa sa atin mula sa
walang hanggang kamatayan sa pamamagitan ng pagkamatay para sa
atin at pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay
namatay, binigyan tayong lahat ng pagkakataon upang makalaya, isang
paraan upang makaranas ng ganap na kapatawaran, pag-ibig na walang
pasubali, at pag-asa ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan Niya.
Ezekiel 36:26-27, Gawa 4:12, Roma 5:9, 1 Corinto 15:57, 2 Corinto 5:18a,
Galacia1:15-16, Efeso 2:8-9, 1 Timoteo 2:5-6
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Dumating din si Jesus upang magkaroon ka at ako ng kapayapaan
at masaganang buhay ngayon sa mundong ito sa pamamagitan ng
isang ugnayan sa Kanya. Nais Niyang ipakita sa atin kung paano
makayanan ang mga problema sa buhay. Iniaalok ni Jesus ang pagasa at isang bagong anyo ng pamumuhay. Ang ating mga likas na
paraan ay pinapanatili tayong maging makasarili at magulo. Hindi
epektibo ang mga ito.
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Juan 10:10, Roma 6:16, Roma 6:21, Roma 8:37, Efeso 2:14, Pahayag 3:20

Hindi tayo maaaring magkaroon ng kapayapaan kapag nakahiwalay
tayo sa Diyos. Ang mga pagpipilian, ang mga ginagawa natin arawaraw, ay nakasentro sa ating sarili at binibigo tayo at pinapanatili
tayong hiwalay sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Mayroon tayong
matinding pagnanasa para sa isang mapayapang pakikiisa sa ating
Ama sa Langit, ngunit wala tayong espirituwal na koneksyon. Ang
sarili nating pinakamahusay na pag-iisip at mabubuting hangarin
ang nagdala sa atin sa gulong ito.
Eclesiastes 3:11, Roma 6:16, Lucas 1:78-79, Juan 16:33, Roma 5:1-2, Roma 8:6
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Sinusubukan nating bumalik sa Diyos at naghahanap tayo ng mga
paraan upang maitatag muli ang isang relasyon sa Kanya. Walang
nagtagumpay sa mga ito. Tanging sa pamamagitan ng pagtitiwala kay
Jesu-Cristo na makaka-ugnay tayo sa Diyos Ama.
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Kawikaan 14:12, Roma 6:23, Roma 3:23

Ito pa rin ang Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan,
pagkakamali, at mga diperensiya sa pagkatao; nakaraan, kasalukuyan at
hinaharap. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo, maaari tayong malinis
at maituwid sa harap ng Diyos. Makakatanggap tayo ng ganap na
kapatawaran at walang pasubaling pag-ibig mula sa Diyos Ama. Sa
pamamagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, pinunan
ni Jesus ang agwat sa pagitan ng Diyos at ng tao. Iyon ang dahilan
kung bakit Siya ang Tagapagligtas ng Mundo.
Juan 3:16, I Pedro 3:18, I Timoteo 2:5-6, Roma 5:1
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Lahat tayo ay may pagkakataon na tanggapin o tanggihan ang
katotohanan na ito. Kung tatanggapin natin ang mga pangyayaring
ito bilang katotohanan at magtitiwala kay Jesus bilang Diyos, tayo ay
magiging mga anak ng Diyos, na taglay ang lahat ng mga karapatan at
pribilehiyo na mayroon si Jesus. Tayo ay magiging tagapagmana rin
at isang kapatid ni Jesu-Cristo. Isuko nang lubos ang iyong kalooban
at ang iyong buhay sa Kanyang pangangalaga. Hindi ito kumplikado,
ngunit maaaring ito ang isa sa mga pinakamahirap na bagay na gagawin
mo. Kung nais mo talagang maranasan ang mga pangako ng Diyos at
ang kagalakan na nagmumula sa pakikisama sa Kanya, hilingin sa Kanya
na sakupin ang iyong buhay. Kung ikaw ay taos-puso, sapat na ang
pinakasimpleng mga panalangin ... sapagkat nakikita ng Diyos ang ating
puso. Ibigay ang iyong sarili sa Kanya sa pamamagitan ng simpleng
panalangin na ito. IYON LAMANG ANG KINAKAILANGAN
KUNG MAGTITIWALA AT MANINIWALA KA!
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Efeso 2:13, Juan 14:6, Hebreo 4:3, Hebreo 4:7

“Ama sa Langit, isinusuko ko ang
aking sarili sa Iyo---ang baguhin
ako at gawin sa akin ang kagustuhan
Mo. Kontrolin Mo ang aking buhay at
palayain Mo ako sa aking makasariling
mga pamamaraan, nang magawa Ko
ang Iyong kalooban. Bigyan Mo ako
ng tagumpay sa aking kasalanan upang
ako ay maging isang halimbawa sa
mga tutulungan ko sa pamamagitan
ng Iyong Kapangyarihan at Pag-ibig.
Sumusuko ako sa Iyong Pamamaraan.
Nawa ay magtitiwala ako sa Iyo
at magagawa ang Iyong kalooban!
Inaanyayahan kita Panginoong Jesus na
mamuhay sa aking buhay . Amen.”
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Ipahayag sa iyong bibig at maniwala sa iyong puso na si Jesus
ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Magtiwala ka sa Kanya
na Siya ay Diyos sa laman at ikaw ay magiging Anak ng Diyos
at kasamang magmamana ni Cristo.
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Juan 11:25-26, Juan 14:6-7, Roma 10:9, Roma 10:13, 1 Corinto 6:17 Efeso 1:5-8,
Efeso 2:8-10, Colosas 2:6-7, 1 Juan 5:12-13

Kapag natanggap mo ang Espiritu ng Diyos, ikaw ay
magiging buo at buhay sa Diyos.
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Kapag hiniling mo kay Jesus na pumasok sa iyong buhay, ikaw ay inilipat
mula sa angkan ng iyong pamilya sa lupa kay Adan patungo sa buhay na
walang hanggan ni Cristo, ang buhay na magpakailanman sa nakaraan
at magpakailanman sa hinaharap. Inilipat ka sa krus at namamatay
ang dating sarili kasama ni Cristo.
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Roma 5:18-19, Roma 8:1-2, 1 Corinto 15:22, Galacia 5:24, Efeso 1:13-14,
Efeso 3:14-15, 1 Pedro 1:18-19

Magiging kaisa ka sa Kanya. Magiging kaisa ka kay Cristo at hindi
kailanman ito magbabago. Mamumuhay na si Jesus ngayon sa iyo at
ikaw sa Kanya. Kung saan man Siya pumunta, pupunta ka. Kung saan
ka man pumunta, pupunta Siya.
Juan 14:20, Roma 6:6, Galacia 2:20, Galacia 4:4-7, Galacia 5:24, Efeso 1:11,
Colosas 2:10
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Nang mamatay ang iyong “dating sarili” kasama si Jesus sa Krus, ikaw
ay inilibing rin kasama Niya. Ang iyong bagong espirituwal na sarili
ay nabubuhay kasama ni Cristo at umakyat sa Kalangitan na kasama
Niya. Iniwan mo ang mga pagkukulang, pagkakonsensiya, kasalanan at
kahihiyan. Ikaw ay nakay Cristo at Siya ay nasa iyo. Ipinapalit mo ang
iyong dating buhay para sa isang bagong buhay. Taglay
mo na ngayon ang Espiritu ng Diyos at ang
iyong espiritu bilang tao ay nabuhay
muli kasama ng Diyos. Ikaw ay
nakay Cristo at kasama Siya para
sa dakilang paglalakbay ng iyong
buhay na walang hanggan.
MULI KANG ISINILANG!
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Juan 3:6, Juan 11:25-26, Roma 5:5, Roma 6:4-6, Roma 8:10, Colosas 2:12-14,
Colosas 3:1-3, Efeso 1:13b, Efeso 2:6

Kung taos-puso ka sa iyong dalangin, miyembro ka na ngayon ng
isang bagong pamilya --- ang Pamilya ng Diyos. Inaampon tayong
lahat ng Diyos Ama bilang Kanyang sariling mga anak at tayo ay
nagiging mga tagapagmana rin kasama ng ating nakatatandang
kapatid na si Jesus. Tinatanggap ka Niya at minamahal ka nang
walang kondisyon bilang bahagi ng Kanyang pamilya. IKAW AY
ANAK NG DIYOS!
Awit 16:11, Roma 5:11, Roma 8:15-17a, 2 Corinto 5:17, Filipos 3:20a,
Hebreo 2:11-12, Pahayag 21:2
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Ang iyong dating sarili ay namatay sa krus kasama ang kasalanan
na pinasan ni Cristo. Maaari kang maginhawaan na hindi mo na
kailangang maging bihag sa mga kasalanan, pagkalulong, at iba pang
makasariling pamamaraan ng tao. Namatay ka kasama ni Cristo at
hindi na mapagbabantaan ng kamatayan dahil ang sandatang takot ni
Satanas ay hindi na mabisa.

Kasama nitong bagong buhay na walang hanggan ang isang bagong lakas
ng loob at katapangan. Ang kamatayan ay hindi na nakakaimpluwensya
at nakakakontrol sa iyo. Namatay si Cristo para sa ating mga kasalanan
na pandaraya, pagnanakaw, pagsisinungaling at marami pang mga
bagay. Namatay tayo kasama Niya upang maisuko ang ating likas na
makasalanang sarili. May kalayaan tayong pumili na gawin ang mga
bagay sa ating paraan o sa paraan ng Diyos. Wala sa atin ang pagpipilian
na ito bago natin isinuko ang ating kalooban at buhay sa pangangalaga
ng Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo.
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Roma 6:11-13, Roma 8:1-2, Roma 8:15-17a, Galacia 5:16, Colosas 2:6-7, 2
Timoteo 1:7, Hebreo 2:14-15

Maaaring mahirap para sa atin na lubusang maunawaan ang
katotohanang ito dahil ang ating mga katawan at kaluluwa---ang ating
mga personalidad---ay nabubuhay pa rin sa buhay na ito sa mundo.
Ngunit ngayon ay nananahan ang Espiritu ni Cristo sa atin at tayo ay mga
espirituwal na nilalang. Kung nais nating magkaroon ng masaganang
buhay na nais ng Diyos na taglay natin, dapat nating tanggapin ang
mga pangyayaring ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Baguhin
ang iyong pag-iisip at isipin kung sino at nasaan ka. Ituon ang iyong
isip sa mga bagay sa Langit sa iyong Ama at hindi sa mga walang
kabuluhang bagay na nagaganap sa pang-araw-araw nating buhay sa
mundong ito. Matatagpuan mo ang dalisay na kasiyahan sa Pamilya
ng Diyos. Ang iyong dating sarili ay namatay at mayroon ka nang
bagong buhay kay Jesu-Cristo. Ito ay isang ganap na bagong paraan
ng pag-iisip. IKAW AY BINABAGO!
Roma 8:5-6, Roma 12:2, 1 Corinto 2:16, Efeso 2:6, Filipos 2:5, Filipos 3:20a,
Filipos 4:6-8, Colosas 3:1-3, 2 Timoteo 1:7
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Ang ating pamana ay maaaring mula sa angkan ng ating mga
biyolohikal na magulang at kay Adan o nasa Pamilya ng Diyos. Wala
nang ibang mga pagpipilian. Maliban sa pananampalataya kay JesuCristo, ang bawat isa sa atin ay nananatili kay Adan.

Iniisip ng maraming mananampalataya na maaari nilang ilagay
ang kanilang isang paa sa angkan ni Adan (o ang mundo ng ating
makalupang pamilya) at ang isa pang paa sa Pamilya ng Diyos. Ang
resulta ay panloob na salungatan at kaguluhang espirituwal. Ang
pagkabigong gumawa ng isang malinaw na pagpapasya ay magdudulot
sa atin ng kalituhan at kakulangan sa tagumpay na inilaan ng Diyos
para sa atin.
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Mateo 7:13-14, Roma 6:16, Roma 7:14-25, Roma 8:1-2, 1 Corinto 15:22,
Galacia 5:16, Filipos 3:20

Tulad ng Diyos na may tatlong persona, (Ama, Anak at Banal na
Espiritu) tayo din ay may tatlong bahagi. Nabubuhay tayo sa mga katawan
na nauugnay sa kapaligiran sa pamamagitan ng ating mga pandama.
Mayroon tayong mga kaluluwa na siyang ating mga personalidad na
nagtataglay ng ating isip, kalooban at emosyon. At tayo ay espiritu
na nabuhay muli sa pamamagitan ng ating pagtitiwala at kaalaman kay
Jesus sa pamamagitan ng kamatayan sa krus, pagkalibing at muling
pagkabuhay kasama Niya. Ang ating espirituwal na bahagi ang siyang
may kaugnayan sa Diyos.

Genesis 2:7, Mateo 3:13-17, Juan 3:6, Roma 8:10, 1 Corinto 3:16-18,
1 Tesalonica 5:23-24, Hebreo 4:12
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Ang tungkulin natin ay ang maging ganap at lubusang susuko kay
Jesu-Cristo. Ang Kanyang hangarin ay mamuhay sa atin upang
maisakatuparan ang Kanyang layunin sa mundong ito.

Tayo ang literal na Katawan ni Cristo at nais Niyang gamitin ang bawat
isa sa atin upang maabot ang iba at mapalawak ang Pamilya. Maligayang
pagdating sa Pamilya ng Diyos. Isa ka nang bagong nilalang! Sabihin
ang “paalam” sa dating sarili at, “hello” sa bagong sarili, nananahan
si Jesu-Cristo sa iyo.
25

Roma 6:11-13, Roma 8:10, Roma 12:1, Roma 12:4-5,
1 Corinto 3:16, 1 Corinto 6:19-20, 2 Corinto 5:16-21, Efeso 4:21-24,
Filipos 2:5-8, Colosas 1:27, 1 Juan 3:1-3, 1 Juan 3:9-10, 1 Juan 5:18-19

Bilang isang anak ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Jesus, nagsisimula tayong
makibahagi sa mana sa Kanya at naaaninag ang masaganang pamumuhay. Sa pamamagitan
ng Kanyang bagong espiritu na nasa iyo, nanaisin mong matuto nang higit pa tungkol sa
mga paraan ng Diyos upang masunod mo Siya. Ipinahayag ng Diyos ang Kanyang sarili
nang lubusan sa Kanyang Anak, si Jesus. Kaya alamin ang lahat ng iyong makakaya tungkol
sa Kanya. Kumuha ng isang Bibliya at basahin ang Bagong Tipan tungkol sa buhay ni
Jesus. Ang Aklat ni Juan ay isang mabuting simula. Ang unang labindalawang kabanata
ng Genesis sa Lumang Tipan ay nagpapaliwanag kung paano nagsimula ang lahat. Suriin
ang mga sanggunian sa baba ng mga pahina ng aklat na ito gamit ang iyong sariling Bibliya
o tingnan ang mga talata ng Bibliya sa sanggunian ng aklat na ito upang mas maunawaan
ang sinasabi sa bawat pahina.

• Makipag-usap sa iyong bagong Ama araw-araw sa pamamagitan ng pagdarasal.
Pasalamatan Siya para sa iyong bagong buhay at sa iyong bagong pamilya. Makipag-usap
sa Kanya nang walang pag-aalinlangan at matalik tulad ng isang kaibigan, na parang Siya
ay nakaupo sa tabi mo. Isipin mo Siya sa anyo ni Jesus, na maaari mong makaugnayan
tulad ng isang mas nakatatandang kapatid.
• Basahin ang Bibliya. Ngayon na mayroon kang bagong espiritu, ang Espiritu ng Diyos
na nasa iyo, makakatanggap ka ng bagong pag-unawa sa kung ano ang kahulugan ng banal
na kasulatan. Ang banal na kasulatan ng Bibliya ay ang Salita ng Diyos at ang paraan
ng pakikipag-usap sa iyo ng iyong bagong Ama. Mahal na mahal ka Niya at hindi mo ito
masusukat
• Maghanap ng isang iglesya, kongregasyon at/o isang pulong sa pag-aaral sa Bibliya
(Bible study) kung saan ay makikilala mo ang iba at manatiling nakatuon habang
lumalago ka sa iyong pananampalataya. Ang iyong Ama sa Langit ay madalas na
makikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng ibang mga mananampalataya.
• Ang Bautismo ng Tubig ay dapat na sumunod kaagad pagkatapos ng iyong pagtanggap
kay Jesus. Ito ay isang kilos ng paggaya, pagsunod, at pagkakaugnay sa Kanya
• Kumuha ng isang tagasuporta sa pananampalatayang Kristiyano, isang taong alagad o
magtuturo sa iyo na kung saan ay maaari kang matuto at magkaroon ng pananagutan.
• Sabihin sa iba ang iyong bagong pananampalataya at pagtitiwala kay Jesus.
• Inirerekumenda namin ang pagbili ng isang Bibliya. Sa partikular, ang Banal na
Bibliya, New Living Translation (NLT), Tyndale House Publisher, Inc.
Pagpalain ng Diyos ang iyong espirituwal na paglalakbay!
Josue 1:8, Mateo 3:13-17, Mateo 7:7-8, Mateo 10:32, Juan 14:13-14, Juan 15:7,
Filipos 4:6-7, Hebreo 4:12, Santiago 5:15-16, 1 Juan 1:9

26

Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan
ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan
ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano
ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban ng Diyos.
Roma 12:2 MBB
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Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng
sanlibutang ito. Ngunit ako’y makikita ninyo; sapagkat buháy ako,
mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong
ako›y nasa Ama, at kayo nama’y nasa akin at ako’y nasa inyo.
Juan 14:19-20 MBB
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Naipako tayo sa krus kasama Niya, nailibing kasama Niya, binuhay kasama
Niya, at ngayon ay nakaupo tayo kasama Niya sa mismong presensya ng
Diyos.

Dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus, tayo’y muling
binuhay na kasama Niya upang mamunong kasama Niya sa
kalangitan
Efeso 2:6, MBB
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Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo
na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon
sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng
pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin
at naghandog ng kanyang sarili para sa akin.
Galacia 2:20 MBB
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Ngayon na isa ka nang Anak ng Diyos . . .

Bilang isang bagong anak ng Diyos, nasa iyo ang lahat ng mga
pribilehiyo ng Kanyang anak. Makakasalo mo Siya, matatawag mo
Siyang Ama, makakaupo sa Kanyang kandungan, maibubuhos ang
iyong puso sa Kanya at sa pangkalahatan ay magagawa mo Siyang
iyong mapagmahal na Tatay, kasama, kaibigan, tagapagkaloob at
mapagkakatiwalaan. Kasabay ng mga pribilehiyo, mayroon ding mga
responsibilidad at ang ilan sa mga ito ay ipapaliwanag sa susunod
na mga pahina. Naatasan kang humayo at ibahagi ito sa iba sa lalong
madaling panahon matapos mong tanggapin si Cristo.
“Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay
kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit.
Mateo 10:32
Ang problema ay, hindi pa talaga tayo naturuan kung paano gagawin
iyon, ngunit simple lang ang proseso at ipapaliwanag sa susunod
na mga pahina ng Paano Ibahagi ang Iyong Kuwento. Ang susi
ay ang pagnanais at ang konsepto ay simple at madali kung ikaw
ay taos-puso nang manalangin ka at hiniling kay Jesus na sakupin
ang iyong kalooban at ang iyong buhay. Siya ay nasa iyo sa sandaling
ito at gumagawa ng mga pagbabago sa paraan ng iyong pag-iisip,
pagpapasya at pandama. Ang
Wala akong pakialam sa anumang
konsepto ay kasing-simple
bagay noon ngunit ngayon ay
mayroon na. Hindi ko alam
ng ako’y dating bulag, subalit
kung ano ang pag-ibig noon
ngayo’y nakakakita na (Juan
ngunit ngayon ay alam ko na…
nagbabago na ako.
9:25). Kapag ibinahagi mo
ang iyong kuwento, ikaw ay
sumusunod at ginagawa ang
nais ng Diyos na gawin mo.
Ikaw ay nagsisimula na sa
iyong bagong buhay. Tandaan,
hindi ikaw, ngunit si Cristo
sa iyo, kaya’t maging handa at
hayaang Siya ang magsalita.
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. . . Ibahagi ito!

Inaatasan din tayo na ipakilala si Jesu-Cristo sa ibang tao at palawakin
ang Kaharian ng Diyos. (Ang Anak ng Tao ay naparito upang hanapin
at iligtas ang naligaw. Lucas 19:10.) Ikaw ay katawan ni Cristo at
maaari mong maisakatuparan ito gamit ang mga tagubilin sa susunod
na mga pahina. Ang susi ay ang kahandaan. Dapat mong gawing handa
ang iyong sarili upang makapamuhay si Jesu-Cristo sa iyong buhay at
maabot ang iba. Maaaring hindi Niya hinihiling sa iyo na lumabas ka at
makipag-usap sa mga estranghero, kundi abutin ang mga taong kilala
mo, tingnan at bisitahin araw-araw. Pinili na Niya ang mga ito at kapag
naiisip mo ang isang tao na sa tingin mo ay maaaring nagnanais na
makilala si Jesus, nagsisimula kang mag-isip gamit ang isip ni Cristo.
Ituturo sa iyo ng seksyon na Paano Magsaksi kung paano gagabayan
ang isang tao na makilala si Jesu-Cristo at magkaroon ng kapayapaan
sa Diyos. Ang mga tagubilin ay hindi mahirap. Ang kailangan lamang
nito ay ang iyong pagpayag at ang pagnanais na payagan si Jesu-Cristo
na mamuhay sa iyo.

Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang lahat
ng tao. Hilingin sa Diyos na tulungan sila: mamamagitan sa
kanilang ngalan, at magpasalamat para sa kanila. 1 Timoteo 2:1
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Wala akong pakialam sa anumang
bagay noon ngunit ngayon ay
mayroon na. Hindi ko alam
kung ano ang pag-ibig noon
ngunit ngayon ay alam ko na…
nagbabago na ako.

Ako’y dating
bulag, subalit
ngayo’y
nakakakita na.
Juan 9:25

Paano Ibabahagi ang Iyong Kuwento

Kristiyanong Patotoo sa pamamagitan ng Personal na Patotoo

Ang pagbabahagi ng iyong personal na patotoo ng pagkakilala at pagtitiwala
kay Jesu-Cristo ang unang hakbang sa pagsasagawa ng personal na page-ebanghelismo. Mayroong dalawang uri ng personal na patotoo. Ang isa
ay makasaysayan, na nagsasabi tungkol sa iyong buhay bago, sa panahon at
pagkatapos ng paniniwala mo kay Jesu-Cristo bilang Panginoon at Diyos, at
Tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Ang isa pa ay isang patotoo na may tema
at maaaring ang kaganapan lamang ng iyong pagkaligtas at kung ano na ang
naging buhay mula noong panahong iyon. Ito ay maaaring para sa isang taong
lumapit kay Cristo bilang isang bata at maaaring mag-ulat ng kanyang buhay
mula noong nagbalik-loob. Ang isa pang halimbawa ay maaaring ang isang tao
na naniniwalang isa siyang Kristiyano sa buong buhay niya ngunit napagtantong
hindi niya talaga kilala ang Diyos at pagkatapos ay sumuko at nagsisi.
SIMULAN ANG PATOTOO SA PAMAMAGITAN NG PAGBANGGIT
NG ILANG KARANIWANG SITWASYON NA MAYROON SA KAUSAP
MO; PAREHONG BAYAN, PAREHONG TRABAHO, PAREHONG
PAARALAN, ATBP. MAGHANAP NG ILANG BAGAY NA PAREHONG
PINAGKAKA-INTERESAN NINYO NG IYONG KAUSAP.
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Paano Ba Dati

Sa pagbabahagi ng iyong kuwento, isalaysay mo at ikuwento sandali
ang nagdulot sa iyong pagnanais na baguhin ang paraan ng iyong
pag-iisip at pamamahala ng iyong buhay. Lahat tayo ay nakagawa
ng masamang mga pagpapasya at maling mga pagpili sa buhay na
ninanais nating ulitin. Kung mayroon lamang tayong pagkakataon
na maisabuhay ito muli. Minsan, ito ay isang
serye ng mga kaganapan na nagpahina sa atin o
maaaring isang malaking pagkakamali o isang
hindi inaasahang kaganapan na maaaring
naging sanhi upang pag-isipan natin muli
ang ating buhay. Ano man ang kalagayan,
maaaring ang kahihinatnan ng ating mga
kilos o pag-uugali ang magtutulak sa atin na
sumuko. Doon mo nalaman na hindi ka na
maaaring magpatuloy sa dating paraan at
kailangang maganap ang pagbabago o baka
magsisi ka sa huli. Maaaring naabot mo na ang punto kung saan ay
pinagbabayaran mo na ang mga kinahinatnan. Marami sa atin ang
nakakarating sa punto ng ating lakbay sa buhay na alam na nating
hindi na tayo maaaring umasa sa ating sarili. Ang gawa ng ating
sarili ay hindi sapat. Kailangan nating malaman kung sino ang tunay
na Diyos at ihinto na ang pagtitiwala sa sarili at sariling gawa.

Anong Nangyari

Noong nagpakumbaba tayo at napagtanto na hindi tayo ang may kontrol
ng sangnilikha, nagsisimula tayong tumingin sa mga ibang paraan.
Sa kakaiba at mapaghimalang paraan,
dumating ang isang tagapaghayag, isang
taong nagsasabi sa atin tungkol sa isang
mas mahusay at walang hanggang buhay
at kapayapaan sa Diyos. Maaaring ito
ay sa anyo ng isang kaibigan o kamaganak o isang bata, kapatid o kaibigan.
Maaaring aanyayahan ka niya sa simbahan
o isang pag-aaral ng Bibliya. Maaaring
magbabahagi siya sa iyo ng salita ng Diyos
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(sa pamamagitan ng kanyang personal na patotoo) at magmungkahing
subukan mo ang isang mas espirituwal na paraan ng paglutas sa iyong
mga problema, tulad ng pagkilala muna kay Jesus at pagtanggap sa
iyong kakulangan ng kapangyarihan na magpatuloy tulad ng dati. Ngunit
may isang bagay na nakakuha ng
iyong pansin habang hinahanap mo
ang Diyos at handa ka na talagang
sumuko at tanggapin ang isang
bagong paraan ng pamumuhay.
Nais mong maging anak ng
Diyos at sa lahat ng mga anyong
maaaring makamit. Nangyari ito
sa iyo. Nagtiwala ka sa Panginoong
Jesu-Cristo at hiniling mo sa
Kanya na pangasiwaan ang iyong
kalooban at buhay. Nagsimula na
ang bagong buhay.

Paano Na Ngayon

Ikaw ay naging isang anak ng Diyos, isang muling ipinanganak na
mananampalataya. Minahal mo at nagtiwala ka sa Panginoong JesuCristo bilang iyong Panginoon, Diyos, Tagapagligtas at Buhay. Nabago
ang iyong buhay at nasa landas ka na nang may bagong saloobin at
bagong hanay ng mga pamantayan. May pananagutan ka na ngayon
sa iyong Ama sa langit. Sa seksyong ito ay isasalaysay mo ang mga
paraan na nabago ang iyong buhay at ang iyong pag-iisip at maging ang
iyong pagkatao. Ipaliwanag kung
paano ka sinasangkapan ng biyaya
ng Diyos upang maharap ang mga
kahirapan sa buhay at kung paano
ka hinihikayat ng Espiritu ng
Diyos na gawin ang tamang bagay
at itinutuwid ka kapag patungo ka
sa maling landas. Maaari mong
ipaliwanag ang mabuti at masama
sa seksyon na ito. Alam namin
na hindi ito palaging mabuti. Ang
mahalaga ay gumagawa ang Cristo
na nasa iyo at ikaw ay umuunlad.
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Anong Susunod

Lalago tayo kay Cristo mula rito. Minsan ay
nakababagot at baku-bako ang daan, ngunit mayroon
tayong mga bagong kasangkapan upang makayanan ang
mga hadlang at problema na nakakatagpo natin. Taglay
natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng
Banal na Espiritu na nasa atin at Siyang magtuturo
sa atin ng daan at nagiiwas sa atin mula
sa
paggawa ng maling mga
pagpapasya ng
dating buhay. Pinag-aaralan
natin ang Bibliya at natututong
tularan si Cristo sa
pamamagitan ng pagsuri sa Kanyang
mga paraan at kaugalian.
Napagtatanto at nauunawaan
natin na noong namatay
si Cristo, namatay din tayo
kasama Niya at tayo ngayon ay mga bagong nilalang na.
Kailangan lang nating malaman at maunawaan na
nabubuhay si Jesu-Cristo sa atin at iniaangkop ang
pangunahing katotohanan na ito habang tayo ay inililigtas
at binabago ayon sa Kanyang wangis. Nagsisimula mong
tularan ang nabuhay na Tagapagligtas habang lumalago
ka bilang Kristiyano.
Nagsisimula
mong
“Sino ang nakakaalam
ng pag-iisip ng Panginoon?
mapagtanto na si JesuSino ang makapagpapayo sa
Cristo, ang Buhay na
kanya?” Ngunit nasa atin
Diyos ay naghahangad
ang pag-iisip ni Cristo.
1 Corinto 2:16
na
mamuhay
sa
iyong buhay upang
maisakatuparan ang
Kanyang mga hangarin
sa mga pag-aari Niya,
mga anak ng Diyos.
Nagiging mas katulad
mo si Cristo, iniiwan
ang
nakaraan
at
sumusunod sa Kanya.
Awit 40:3, Juan 9:25, Juan 12:17, Colosas 4:5-6, 1 Tesalonica 1:6-8, 1 Pedro 3:15,
Pahayag 12:11, Pahayag 19:10
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Paano Magbahagi

Mga tagubilin para sa pagpapakilala ng isang hindi mananampalataya
kay Jesu-Cristo. Ang sumusunod na sampung mungkahi ay mabisang
paraan ng pagbabahagi ng mensahe ng krus. Sundin nang mabuti ang
tagubilin at ikaw ay magtatagumpay. Magiging mabisa kang tagapagtanin
ng binhi at tagapagdala ng kaluluwa sa Diyos. Sa anumang sitwasyon,
makikibahagi ka sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos at iyon ang
pangunahing layunin ng iyong buhay.
 Mag-isip ng sampung tao. Maaaring ito ay mga kaibigan, kamaganak, mga mahal sa buhay o mga taong nakaka-ugnayan mo sa negosyo
o sa pang-araw-araw na buhay sa lugar kung saan ka namimili, naglalaro
at nagtatrabaho.
 Isulat ang kanilang mga pangalan. Kapag natapos mo na ang
pagsusulat ng sampung espesyal na pangalan, ipaskil ang piraso ng papel
sa isang lugar kung saan ay mapapaalalahanan ka tungkol sa kanila arawaraw.
 Magsimulang ipanalangin ang kaligtasan ng bawat tao. Habang
nagdarasal ka, hilingin sa Diyos na buksan ang kanilang mga isip at
puso upang mapakinggan ang tungkol kay Jesus at ang buhay na walang
hanggan. Tandaan na hindi natin hinahangad na gawing mabuti ang
masasamang tao, ngunit ang gawing buhay ang mga taong patay na
espiritwal sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kaloob na buhay na
walang hanggan na iyong natanggap.
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 Ipagpatuloy ang pananalangin para sa bawat isa sa loob ng
dalawampu’t isang araw. Hindi mahalaga sa Diyos ang haba ng oras
na ginugugol mo sa pagdarasal para sa mga espesyal na kaluluwang ito,
ngunit alam natin na tatagal ng dalawampu’t isang araw ang pagtatatag
ng isang pag-uugali. Kaya, tiyaking ipinanalangin mo ang mga ito sa
loob ng panahong iyon. Sa ganoong paraan ay maitatatag mo ang isang
makapangyarihan na kaugalian na pagdarasal para sa naligaw.

 Simulan ang pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Matapos ang
dalawampu’t isang araw, napuspos mo na ng panalangin ang iyong mga
pakay at ngayon ay oras na para sa pagkilos. Tawagan ang una at sabihin
sa kanya na mayroon kang isang bagay na ipapakita sa kanya at nais mong
malaman kung may katuturan ba ito. Anyayahan ang iyong kaibigan para
magkape o mananghalian. Ipagpatuloy ang mga pagtawag o pakikipagugnayan hanggang sa makakuha ka ng “Oo”.
 Ipakita ang librong PAANO MAGING ANAK NG DIYOS.
Sabihin sa iyong kaibigan na nakita mo ang maliit na librong ito at malaki
ang epekto nito sa iyo at nais mong malaman kung may kahulugan ba ito
sa kanya. Kung mayroon kang kompyuter o iPad o iba pang mobile device,
maaari kang pumunta sa: www.howtobeachildofgod.com at basahin ang
ebook o panoorin ang pagtatanghal na video kung wala kang kopya ng
aktwal na libro.
 Basahin ang buong libro at lahat ng pahina nito. Basahin ang
panalangin sa pahina 14, ngunit magpatuloy hanggang sa matapos ang
libro. Ipakita sa iyong kaibigan ang mga banal na kasulatan sa likuran ng
buklet, ipaliwanag na naroon ang mga ito para sa madaling sanggunian kung
sakaling walang magagamit na Bibliya. Ipakita kung paano ipinapaliwanag
o pinapatunayan ng mga talata ang teksto o ilustrasyon.
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 Ibahagi ang iyong kuwento. Sa
puntong ito, simulang ibahagi ang iyong
kuwento o patotoo kung paano mo
nakilala si Jesu-Cristo. Ipinapaliwanag
ng isang patotoo kung: PAANO
DATI, ANO ANG NANGYARI,
PAANO NA NGAYON. Kung wala kang
patotoo na maaaring nauugnay sa ibang
tao, dapat mong basahin nang pribado
ang buong libro, ipanalangin nang malakas
Cristo na nasa inyo.
ang panalangin sa pahina 14 at paniwalaan ang
Colosas 1:27
sinabi mo sa iyong puso. Pagkatapos ay maaari
kang bumalik at ipagpatuloy ang pag-uusap. Suriin
ang artikulong Paano ibahagi ang iyong Kuwento: PAGBABAHAGI
NG KRISTIYANO SA PAMAMAGITAN NG PERSONAL NA
PATOTOO sa mga naunang pahina
 Magtanong ng isang mahalagang katanungan. Tanungin mo sa
iyong kaibigan kung may kabuluhan sa kanya ang sinabi mo. Tanungin mo
siya kung sa palagay niya ay pupunta siya sa langit kapag namatay siya.
Tanungin mo siya kung ano ang pananaw niya kaugnay sa kahulugan ng
buhay na walang hanggan. Gabayan siya sa isang espiritwal at nakatuon kay
Cristo na pag-uusap. Bibigyan ka ng Diyos ng mga salitang sasabihin,
kailangan mo lang maging handa at bukas.
 Akayin ang iyong kaibigan upang makilala si Jesu-Cristo. Kung
tutugon ang kaibigan mo sa isang positibong paraan, (“Gusto ko ang
nasa iyo. Paano maging isang Kristiyano? Nais kong lumalim ang aking
nalalaman. ”) Akayin siya kay Cristo at balikan ninyo ang dalangin sa
pahina 14 sa PAANO MAGING ISANG ANAK NG DIYOS at hayaan
ang iyong kaibigan na ipanalangin ito nang malakas sa pamamagitan ng
pag-ulit niya dito pagkatapos mo. Matapos manalangin nang kasama siya,
balikan ang teksto at mga larawan sa mga pahina 15-20 upang matiyak
na nauunawaan ang lahat tungkol sa mensahe ng krus. Kung natapos
mo na ang lahat, magkakaroon ng isang bagong pangalan na nakasulat sa
kaluwalhatian at ang iyong kaibigan ay magiging isang anak ng Diyos!
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Paggapas sa Ani
Kung susundin mo ang mga simpleng tagubiling ito, ikaw ay magiging
isang tagapagdala ng kaluluwa. Walang tanong o kundisyon. Nilikha
ka ng Diyos nang may napaka-natatanging pagkatao at saklaw ng
impluwensya na idinisenyo upang mahikayat ang ilang mga tao na
kilala mo na. Ang kailangan mo lang gawin ay ipagdasal sila at lumapit
sa kanila. Gagawin Niya ang nalalabi! Karaniwan, ang mismong mga
tao na inilagay mo sa iyong listahan ay mga pinili din Niya. Kailangan
lamang nila ng isang mamamahayag at ikaw iyon! Magsasalita ang
Diyos sa pamamagitan mo habang nakikipag-usap ka sa iyong
kaibigan. Maniwala ka lamang na ang buong proseso ay idinisenyo
nang mas maaga at hinihintay ng Diyos na dumating ka. Ilaan
ang iyong sarili at iyon lamang ang nais ng ating Ama. Ang tanging
kondisyon ay maaaring hindi pa napapanahon ang taong iyon na
lumapit kay Cristo.Sa
kalagayang ito, hindi
ikaw ang tagapagdala
ng kaluluwa sa araw
na iyon, ngunit ikaw
ang tagapagtanim ng
binhi. Sa alinmang
paraan,
maging
masunurin ka sa
iyong Ama sa Langit,
at iyon lang ang
hinihiling Niya. Kung
ikaw ay anak ng Diyos,
hindi ikaw mismo,
ngunit si Cristo na
nasa iyo ang gaganap
sa gawain.
Mateo 4:19-20, Mateo 10:32, Lucas 9:60, Lucas 10:2, Lucas 19:10, Juan. 15:16,
Gawa 1:8, Gawa 9:28, 1 Timoteo 2:3-4
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Buong Teksto ng mga Talata ng Bibliya sa Alpabetikong Ayos
Colosas 1:15 Si Cristo ang larawan ng Diyos na di-nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat
ng mga nilikha. Pahina 1 at 2
Colosas 1:27b Niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamangha-manghang hiwagang ito
para sa mga Hentil na walang iba kundi si Cristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo›y makakabahagi
sa kaluwalhatian ng Diyos. . Pahina 25
Colosas 2:10 Kaya›t nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa kanya, na siyang
nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Pahina 18
Colosas 2:12-14 Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Cristo at muli rin kayong nabuhay
na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa kanya. Kayong
dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa Kautusan ay binuhay ng
Diyos na kasama ni Cristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang-bisa ang lahat ng naisulat
na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako
siya sa krus. Pahina 19
Colosas 2:6-7 Yamang tinanggap na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may
pakikipag-isa sa kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa
pananampalatayang itinuro sa inyo, at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Pahina 15 at 16
Colosas 2:9 Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Cristo sa kanyang pagiging tao. Pahina 1 at 2
Colosas 3:1-3 Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Cristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay
na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang
isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa
Diyos, kasama ni Cristo. Pahina 19
Colosas 4:5-6 Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang
bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa
kanila, at matuto kayong sumagot nang tama sa lahat ng tao. Pahina 36
1 Corinto 15:22 Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayundin
naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Cristo. Pahina 17 at 23
1 Corinto 15:45-46 Ganito ang sinasabi sa kasulatan, “Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng
buhay”; ang huling Adan ay espiritung nagbibigay-buhay. Ngunit hindi nauna ang espirituwal; ang pisikal muna
bago ang espirituwal. Pahina 6
1 Corinto 15:57 Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating
Panginoong Jesu-Cristo! Pahina 8
1 Corinto 2:16 “Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa kanya?” Ngunit
nasa atin ang pag-iisip ni Cristo. Pahina 22
1 Corinto 3:16-18 Hindi ba ninyo alam na kayo›y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu?
Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya. Sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo
ang templong iyan. Huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya›y matalino ayon
sa sanlibutang ito, aminin niyang siya’y mangmang upang maging tunay na marunong. Pahina 24 at 25
1 Corinto 6:17 Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa kanya sa espiritu. Pahina 15 at 16 at 24
1 Corinto 6:19-20 Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at
ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan; sapagkat binili na kayo sa isang halaga.
Kaya’t gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Pahina 25
2 Corinto 5:16-21 Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong
una’y ganoon ang aming pagkakilala kay Cristo, ngunit ngayo’y hindi na. Kaya’t kung nakipag-isa na kay Cristo
ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito’y napalitan na ng
bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Cristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan
at hindi na kaaway, at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging
kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Cristo, ang mga tao’y ibinilang ng Diyos na kaibigan, at
hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya
nga, kami’y mga sugo ni Cristo; ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami’y
nakikiusap sa inyo alang-alang kay Cristo: makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Cristo, ngunit
alang-alang sa atin, siya’y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa kanya ay maging matuwid
tayo sa harap ng Diyos. Pahina 25
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2 Corinto 5:17 Kaya’t kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang
dati niyang pagkatao, sa halip, ito’y napalitan na ng bago. Pahina 20
2 Corinto 5:18 Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Cristo, ibinilang niya kaming mga
kaibigan at hindi na kaaway, at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay
maging kaibigan rin niya. Pahina 8
Efeso 1:11 Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging kanya sa pamamagitan ni Cristo, ayon sa
kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban.Pahina 18
Efeso 1:13-14 Sa pamamagitan ni Cristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng Magandang Balita
na nagdudulot ng kaligtasan, at sumampalataya sa kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo
bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin nang lubos ang lahat ng
pangako ng Diyos sa atin, at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Pahina 17 at 19
Efeso 1:5-8 Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesu-Cristo, ayon sa kanyang layunin
at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang-loob na sagana niyang ibinigay sa
atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak! Tinubos tayo ni Cristo sa pamamagitan ng kanyang
dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang-loob na ibinuhos niya
sa atin. Ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, Pahina 15 at 16
Efeso 1:7 Tinubos tayo ni Cristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan.
Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang-loob . Pahina 4
Efeso 2:13 Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus, kayo na dati’y malayo ay inilapit sa
pamamagitan ng dugo ni Cristo. Pahina 13
Efeso 2:14 Sapagkat si Cristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Judio
at ang mga Hentil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa
atin. . Pahina 9
Efeso 2:6 Dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus, tayo’y muling binuhay na kasama niya upang mamunong
kasama niya sa kalangitan. Pahina 19
Efeso 2:8-10 Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya;
at ito’y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili; hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya’t walang
maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Cristo
Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin.
Pahina 8 at 15 at 16
Efeso 3:14-15 Dahil dito, ako’y lumuluhod sa harapan ng Ama, na mula sa kanya’y nagkakaroon ng pangalan
ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Pahina 17
Efeso 4:21-22 Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa kanya.
Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa
masasamang pagnanasa. Pahina 25
Ezekiel 36:26-27 Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay
gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga
tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Pahina 8
Filipos 2:5-8 Nawa’y magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Cristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan
ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging
kapantay ng Diyos, at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya’y maging tao,
nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Pahina
1 at 2 at 22 at 25
Filipos 3:20 Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula roo’y hinihintay nating may
pananabik ang Panginoong Jesu-Cristo, ang ating Tagapagligtas. Pahina 20 at 22 at 23
Filipos 4:6-7 Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng
inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi
kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay
Cristo Jesus. Pahina 26
Galacia 1:15-16 Ngunit dahil sa kagandahang-loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako ipanganak at tinawag
upang maglingkod sa kanya. Nang minabuti niyang ihayag sa akin ang kanyang Anak upang maipangaral ko siya
sa mga Hentil, hindi ako sumangguni sa sinumang tao. Pahina 8
Galacia 2:20 Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay
ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal
sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Pahina 18
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Galacia 4:4-7 Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang Anak na isinilang ng
isang babae at namuhay sa ilalim ng Kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng Kautusan. Sa gayon,
tayo›y maituturing na mga anak ng Diyos. At dahil kayo’y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng
kanyang Anak sa ating mga puso, na tumatawag sa Diyos ng “Ama, Ama ko!” Ginawa na kayo ng Diyos na
mga anak at hindi na mga alipin, at kung gayon kayo›y mga tagapagmana niya. Pahina 18
Galacia 5:16 Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa
ng laman. Pahina 23
Galacia 5:24 At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Cristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang
hilig nito. Pahina 17 at 18
Genesis 2:16-17 Sinabi niya sa tao, “Makakain mo ang alinmang bungangkahoy sa halamanan, maliban sa bunga
ng punongkahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang
bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka.” Pahina 6
Genesis 2:7 Pagkatapos, ginawa ng PANGINOONG Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong, at
nagkaroon ito ng buhay. Pahina 24
Genesis 2:8-9 Gumawa ang PANGINOONG Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon
dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punongkahoy na magagandang
pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punongkahoy na nagbibigay-buhay,
at gayundin ang punongkahoy na nagbibigay-kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Pahina 6
Genesis 3:23 Kaya, pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang
pinagmulan. Pahina 6
Genesis 3:2-6 Sumagot ang babae, “Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang
ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang
bunga nito; kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami.” Ngunit sinabi ng ahas, “Hindi totoo iyan,
hindi kayo mamamatay! Sinabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon
ay makakaunawa kayo. Kayo’y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama.” Ang
punongkahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya’y masarap ang bunga nito. Naisip din niya
na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya’t pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang
kanyang asawa, at kumain din ito. Pahina 6
Hebreo 1:3 Nakikita sa Anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayundin ang Anak. Siya ang
nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin
tayo sa ating mga kasalanan, siya’y umupo sa kanan ng Makapangyarihan doon sa langit. Pahina 1 at 2 at 5
Hebreo 2:11-17 Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang Ama at ang Ama ng mga taong ito ay
iisa, kaya’t hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Sinabi niya sa Diyos, “Ipapahayag ko sa aking
mga kapatid ang iyong pangalan, sa gitna ng kapulungan ika’y papupurihan.” Sinabi rin niya, “Ako’y mananalig
sa Diyos.” At dugtong pa niya, “Narito ako, at ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos.” Dahil sa ang
mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila’y may laman at dugo. Ginawa niya
ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang diyablo na siyang may kapangyarihan
sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay
nila’y inalipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ay ang mga
anak ni Abraham. Kaya’t kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Upang siya’y
maging isang Pinakapunong Pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para
mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Pahina 1 at 2 at 20
Hebreo 2:14-15 Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila’y may
laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang diyablo
na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang
lahat ng tao na buong buhay nila’y inalipin ng takot sa kamatayan. Pahina 4
Hebreo 4:12 Ang salita ng Diyos ay buháy at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y
may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at
nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Pahina 24 at 26
Hebreo 4:3 Tayong mga sumampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang
sinabi, “Sa galit ko’y aking isinumpa, ‘Hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako.’”
Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan. Pahina 13
Hebreo 4:7 Kaya’t muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang “Ngayon”. Pagkalipas ng
mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, “Ngayon, kapag narinig ninyo
ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso.” Pahina 13
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Hebreo 9:22 Ayon sa Kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo, at kung walang pagaalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Pahina 4
Josue 1:8 Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi
upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong
pamumuhay. . Pahina 26
Juan 1:14 Naging tao ang Salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya
bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang-loob at ng katotohanan. Pahina 1 at 2
Juan 10:10 Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang
mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Pahina 9
Juan 10:30 Ako at ang Ama ay iisa.” Pahina 1 at 2
Juan 11:25-26 Sinabi sa kanya ni Jesus, “Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang
sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay; at sinumang nabubuhay at sumasampalataya
sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?” Pahina 15 at 16 at 19
Juan 12:17 Ang mga taong kasama ni Jesus noong tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at muli niya itong
binuhay ay nagpatotoo tungkol sa nangyari. Pahina 36
Juan 14:13-14 At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa
pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin.” Pahina 26
Juan 14:20 Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako’y nasa Ama, at kayo nama’y nasa akin at ako’y nasa
inyo. Pahina 18 at 19
Juan 14:6-7 Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama
kundi sa pamamagitan ko. Kung ako’y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala
na ninyo siya at inyo nang nakita.” Pahina 13 at 15 at 16
Juan 15:16 Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo’y humayo at
magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay
ibibigay sa inyo. Pahina 40
Juan 15:7 Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais
ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Pahina 26
Juan 16:28 Ako nga’y nanggaling sa Ama at naparito sa sanlibutan; ngayo›y aalis na ako sa sanlibutan at babalik
na sa Ama.” Pahina 5
Juan 16:33 Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan.
Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob! Napagtagumpayan
ko na ang sanlibutan!” Pahina 10
Juan 3:16 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang
kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng
buhay na walang hanggan. Pahina 12
Juan 3:6 Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay espiritu. Pahina 19 at 24
Juan 9:25 Sumagot siya, “Hindi ko po alam kung siya’y makasalanan, o hindi. Isang bagay po ang alam ko; ako’y
dating bulag, subalit ngayo’y nakakakita na.” Pahina 36
1 Juan 1:7 Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo›y nagkakaisa at ang lahat ng
ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang Anak. Pahina 4
1 Juan 1:9 Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at
lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya’y tapat at matuwid. Pahina 26
1 Juan 3:1-3 Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Tinatawag tayong mga anak ng
Diyos, at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi
nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang
magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Cristo, tayo’y magiging katulad niya, sapagkat
makikita natin kung sino talaga siya. Kaya’t ang sinumang may ganitong pag-asa kay Cristo ay nagsisikap na
maging malinis tulad niyang malinis. Pahina 25
1 Juan 3:9-10 Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang
binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala.
Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng diyablo: ang sinumang
hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos.
Pahina 25
1 Juan 5:12-13 Kung ang Anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan; ngunit
kung wala sa kanya ang Anak ng Diyos ay wala siyang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang
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malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Pahina 15
at 16
1 Juan 5:18-19 Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan
sila ng Anak ng Diyos, at hindi sila maaaring galawin ng diyablo. Alam nating tayo’y sa Diyos, kahit na ang
buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diyablo. Pahina 17
Lucas 1:78-79 Mapagmahal at mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang-liwayway na sa atin ang araw ng
kaligtasan. Tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at papatnubayan tayo sa daan
ng kapayapaan. Pahina 10
Lucas 10:2 Sinabi niya sa kanila, “Napakarami ng aanihin ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa
may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Pahina 40
Lucas 19:10 Ang Anak ng Tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw.” Pahina 40
Lucas 2:40 Ang bata’y lumaking malusog, puspos ng karunungan, at kalugud-lugod sa Diyos. Pahina 3
Lucas 2:41-47 Taun-taon, tuwing Pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem.
Nang siya’y labindalawang taon na, dumalo sila sa pista, ayon sa kanilang kaugalian. Sila’y umuwi na pagkatapos
ng pista. Ang batang si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga
magulang. Sa pag-aakalang siya ay kasama ng pangkat, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Pagkatapos,
siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala, ngunit hindi nila natagpuan si Jesus. Kaya’t
bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Pagkalipas ng tatlong araw, si Jesus ay natagpuan nila sa
loob ng Templo. Siya’y nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila, at ang lahat
ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pang-unawa at mga sagot. Pahina 3
Lucas 2:52 Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging
kalugud-lugod sa Diyos at sa mga tao. Pahina 3
Lucas 24:1-7 Maagang-maaga pa ng araw ng Linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan, dala ang mga
pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan.
Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Jesus. Samantalang nagtataka sila kung ano
ang nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding
takot, sila›y nagpatirapa. Tinanong sila ng mga lalaki, “Bakit ninyo hinahanap ang buháy sa lugar ng mga
patay? Wala siya rito, siyay muling nabuhay! Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa
siya, ‘Ang Anak ng Tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus, at sa ikatlong araw ay
muling mabubuhay.’” Pahina 5
Lucas 24:50-51 Pagkatapos ng mga ito, sila’y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Bethania,
itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila’y binasbasan. Habang binabasbasan niya sila, siya’y umalis [at dinala
paakyat sa langit]. Pahina 5
Lucas 9:60 Sinabi ni Jesus sa kanya, “Hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit
humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos.” Pahina 40
Mangangaral 3:11 Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao’y binigyan niya ng
pagnanasang alamin ang bukas ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula
hanggang sa wakas. Pahina 10
Marcos 6:2-3 Pagdating ng Araw ng Pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang
nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamangha’y nagtanungan sila, “Saan niya natutunan ang lahat ng iyan?
Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang
karpinterong anak ni Maria, at kapatid nina Santiago, Jose, Judas, at Simon? Tagarito rin ang kanyang mga
kapatid na babae, hindi ba?” Kaya hindi sila naniwala sa kanya. Pahina 3
Mateo 1:20b-23 Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng
Panginoon. Sinabi nito sa kanya, “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat
ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang
ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.” Nangyari nga
ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, “Maglilihi ang isang
birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki, at tatawagin itong Emmanuel” (ang kahulugan nito’y “Kasama
natin ang Diyos”). Pahina 1
Mateo 10:32 “Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng
aking Amang nasa langit. Pahina 40
Mateo 26:28-29 Sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos
para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas
hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama.” Pahina 4
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Mateo 27:57-61 Pagsapit ng dilim, dumating si Jose, isang mayamang taga-Arimatea na tagasunod din
ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus, kaya’t iniutos ni Pilato na ibigay ito kay Jose. Nang
makuha na ang bangkay, binalutan niya ito ng malinis na tela ng lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong
libingan na ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong panakip, at
saka umalis. Naroon sina Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Pahina 4
Mateo 3:13-17 Dumating si Jesus sa Ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan.
Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, “Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo! Bakit kayo
nagpapabautismo sa akin?” Subalit sumagot si Jesus, “Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat
ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos.” Kaya’t pumayag din si Juan. Nang
mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu
ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi,
“Ito ang minamahal kong Anak na lubos kong kinalulugdan!” Pahina 3 at 26
Mateo 4:19-20 Sinabi ni Jesus sa kanila, “Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng
mga tao.” Noon di’y iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Pahina 40
Mateo 7:13-14 “Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang
papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang
papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon.” Pahina 23
Mateo 7:28-29 Namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo sapagkat
nagturo siya nang may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng Kautusan. Pahina 3
Mateo 7:7-8 “Humingi kayo at kayo’y bibigyan; humanap kayo at kayo’y makakatagpo; kumatok kayo at kayo’y
pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap; ang bawat humahanap ay makakatagpo; at ang bawat
kumakatok ay pagbubuksan. Pahina 26
Mga Awit 16:11 Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo’y madarama ang lubos na kagalakan;
ang tulong mo’y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Pahina 20
Mga Awit 40:3 Isang bagong awit, sa aki’y itinuro, papuri sa Diyos, ang awit ng puso; matatakot ang bawat
makakasaksi, at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Pahina 36
Mga Gawa 1:8 Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo’y magiging
mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.” Pahina 40
Mga Gawa 4:12 Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig
na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas.” Pahina 8
Mga Gawa 9:28 Kaya mula noon, si Saulo’y kasa-kasama na nila sa buong Jerusalem, at buong tapang na
nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Pahina 40
Mga Kawikaan 14:12 May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Pahina 11
Pahayag 12:11 Nagtagumpay ang mga ito laban sa diyablo sa pamamagitan ng dugo ng Kordero, at sa
pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos; at buong puso nilang inialay ang kanilang buhay
hanggang sa kamatayan. Pahina 36
Pahayag 19:10 Nagpatirapa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya, ngunit sinabi niya sa akin, “Huwag mong
gawin iyan! Ako ma’y aliping tulad mo at tulad ng iyong mga kapatid na nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Ang
Diyos ang sambahin mo, sapagkat ang pagpapatotoo tungkol kay Jesus ang diwa ng propesiya.” Pahina 36
Pahayag 21:2 At nakita ko ang Banal na Lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa
Diyos, gaya ng isang babaing ikakasal. Siya’y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa.
Pahina 20
Pahayag 3:20 Tingnan mo! Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at
bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Pahina 9
1 Pedro 1:18-19 Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong
minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng
ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Cristo. Siya’y tulad ng korderong walang dungis
at kapintasan. Pahina 25
1 Pedro 2:24 Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo’y mamatay na
sa kasalanan at mamuhay nang ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo’y
pinagaling. Pahina 4
1 Pedro 3:15 Igalang ninyo si Cristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang
sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Pahina 36
1 Pedro 3:18 Sapagkat si Cristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo na mga makasalanan,
upang iharap kayo sa Diyos. Siya’y pinatay sa laman, at muling binuhay sa espiritu. Pahina 12
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Roma 3:23 Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pahina 7
at 11
Roma 5:11 At hindi lamang iyan! Tayo’y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong
Jesu-Cristo, sapagkat dahil sa kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Pahina 20
Roma 5:12 Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay
pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang
lahat ay nagkasala. Pahina 7
Roma 5:1-2 Sapagkat napawalang-sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong
mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Sa pamamagitan ng
[pagsampalataya] kay Jesu-Cristo, tinamasa natin ang kagandahang-loob ng Diyos, at tayo’y nagagalak
dahil sa pag-asang tayo’y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Pahina 10 at 12
Roma 5:18-19 At kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid
na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng pagpapawalang-sala at buhay sa lahat. Sapagkat kung naging
makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang-sala dahil sa
pagsunod ng isang tao. Pahina 7 at 17
Roma 5:5 At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga
puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Pahina 19
Roma 5:6 Sapagkat noong tayo’y mahihina pa, namatay si Cristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan.
Pahina 4
Roma 5:9 Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang-sala, lalong tiyak na maliligtas
tayo sa poot ng Diyos. Pahina 8
Roma 6:11-13 Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan ngunit buháy para sa
Diyos, sapagkat kayo’y nakipag-isa na kay Cristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong
mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong
ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa
ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog
ninyo sa kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Pahina 25
Roma 6:16 Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo’y nagiging alipin
nito, maging ito’y kasalanang hahantong sa kamatayan, o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging
matuwid? Pahina 9 at 23
Roma 6:21 Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibinubunga
ng mga iyon. Pahina 9
Roma 6:23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay
buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Pahina 11
Roma 6:4-6 Samakatuwid, tayo’y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang
kung paanong binuhay muli si Cristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay
magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Cristo sa isang kamatayang katulad ng
kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling
pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya, upang mamatay ang
ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Pahina 18 at 19
Roma 7:14-25 Alam nating ang Kautusan ay espirituwal, ngunit ako’y makalaman at alipin ng kasalanan.
Hindi ko maunawaan ang aking sarili. Sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip ang kinasusuklaman
ko ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon
ako na mabuti nga ang Kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawan niyon, kundi ang kasalanang
naninirahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May
kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang
mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko
nais, hindi na ako ang gumagawa nito kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Ito ang natuklasan ko: kapag
nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapít sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako’y nalulugod sa
Kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin
ng aking isip; binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Kay saklap ng
aking kalagayan! Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Wala
nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na ating Panginoon! Salamat sa kanya! Ito
nga ang kalagayan ko: sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang Kautusan ng Diyos, ngunit sa
pamamagitan ng aking katawang makalaman ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Pahina 23
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Roma 8:10 Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Cristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan,
ang espiritu naman ninyo ay buháy sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Pahina 19 at 24 at 25
Roma 8:1-2 Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. Sa
pamamagitan ng kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya
na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Pahina 17 at 23
Roma 8:15-17a Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo’y mamuhay sa takot.
Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang Espiritu ng pagkupkop upang kayo’y gawing mga anak ng Diyos, kaya
tayo’y tumatawag sa kanya ng, “Ama, Ama ko!” Ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu,
na tayo’y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo’y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang
tagapagmana ni Cristo. Sapagkat kung tayo’y kasama niya sa pagtitiis, tayo’y makakasama niya sa kanyang
kaluwalhatian. Pahina 20 at 21
Roma 8:3 Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang
kanyang sariling Anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya
ang kasalanang umaalipin sa tao.
Roma 8:37 Hindi! Sa lahat ng mga ito, tayo’y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na
nagmamahal sa atin. Pahina 9
Roma 8:5-6 Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na
ukol sa laman; ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espirituwal.
Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot
ng buhay at kapayapaan. Pahina 10 at 22
Roma 10:13 Dahil sinasabi sa kasulatan, “Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon.” Pahina
15 at 16
Roma 10:9 Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya’y
muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Pahina 15 at 16
Roma 12:1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako’y nakikiusap sa inyo na
ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Ito ang karapatdapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Pahina 25
Roma 12:4-5 Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito,
gayundin naman, kahit na tayo’y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Cristo, at tayong lahat ay bahagi
ng isa’t isa. Pahina 25
Santiago 5:16 Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo
ang isa’t isa, upang kayo’y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Pahina 26
1 Tesalonica 1:6-8 Sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kahit dumanas kayo
ng napakaraming paghihirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos nang may kagalakang mula sa Espiritu Santo.
Kaya’t naging huwaran kayo ng mga mananampalataya sa Macedonia at Acaya, sapagkat hindi lamang ang salita
ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Acaya sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa
Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako, kaya’t hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Pahina 36
1 Tesalonica 5:23-24 Nawa’y lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At
nawa’y panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan,
hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Tapat ang tumawag sa inyo, at gagawin niya ito.
Pahina 24 at 25
1 Timoteo 2:3-4 Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating Tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao
ay maligtas at makaalam ng katotohanang ito. Pahina 40
1 Timoteo 2:5-6 Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Cristo
Jesus. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanang ito
ay pinatunayan sa takdang panahon. Pahina 8 at 12
2 Timoteo 1:7 Sapagkat ang espiritung ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi
espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Pahina 21
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Danasin ang mga isinalarawan na simpleng katotohanan
na ito at alamin kung paano humahantong ang pagtitiwala
at pananalig sa Diyos sa isang makabuluhan, sagana, at
matagumpay na buhay.
PAANO GAMITIN ANG AKLAT NA ITO:
• Bilang landas at gabay tungo sa kapayapaan sa Diyos
• Bilang isang paraan ng pag-unawa sa karanasan na
kaligtasan
• Bilang isang pang-indibidwal o pang-grupong pag-aaral
sa Bibliya (naglalaman ng 223 na buong teksto ng mga
talata ng Bibliya)
• Bilang 30-araw na gabay sa debosyonal at pagmumunimuni, gamit ang mga guhit at mga talata ng Bibliya
Ang may-akda na si David Howell ay isang muling isinilang
na anak ng Diyos. Ang impormasyon sa librong ito ay
sumasalamin sa diwa ng karanasan, lakas at pag-asa na
ibinigay sa kanya ni Jesu-Cristo pagkatapos ng maraming
taon ng makasariling pamumuhay. Sa pamamagitan ng
mga guhit, mga talata at teksto; ipinapakita ni Howell
kung paano humahantong ang pagtitiwala at pag-unawa
kay Jesu-Cristo at ang pagkaranas ng kaligtasan sa
matagumpay, masaganang pamumuhay at kapayapaan
kasama ng Diyos sa mundong ito.

Kaya hindi na ako ang nabubuhay
ngayon kundi si Cristo na ang
nabubuhay sa akin. At ang buhay ko
ngayon sa katawan ay ikinabubuhay
ko sa pamamagitan ng
pananampalataya sa Anak ng Diyos
na nagmahal sa akin at naghandog
ng kanyang sarili para sa akin.
Galacia 2:20

