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 Paunang Salita
 

Mayroon  bang  nagturo  o 
nagsabi sa iyo na Propeta o Tao 
lamang ang Panginoong Cristo 
Jesus?  
 

Naguguluhan,  nililito  o 
kumbinsido ka  na  ba  sa  mga 
kuro-kuro  at  paniniwala  ng 
maraming  mga  tao  na  hindi 
Dios  ang  Panginoong  Cristo 
Jesus?
  

Hamunin  natin  ang  ating 
kaisipan  na  saliksikin  at 
sagutin  ang  mga  tanong  na 
inilalahad ng babasahing ito. 

Ang  may malinis na budhi  at 
tapat  na  nagsasaliksik  at 
humahanap ng karunungan ay 
tunay  na  makakatagpo  ng 



katotohanan,  sapagkat  ito 
mismo  ang  ibig  ng  Dios 
Amang  Dakila  at 
Makapangyarihan  sa  lahat  na 
ang  lahat  ng  mga  tao  ay 
Maligtas  at  Makaalam  ng 
Katotohanan.
 

Inaanyayahan  po  namin  kayo 
na  basahin  ang  mga 
sumusunod  na  tanong  sa 
babasahing ito, at harinawa ay 
mabuksan  ang  ating 
kamalayan  at  unawa na  ating 
matagpuan  ang  dalisay  na 
katotohanan.               
 



1.    PAANO 
IPINAKIKILALA NI JUAN 
BAUTISTA SI CRISTO 
JESUS?
 

"At  samantalang  ang  mga 
tao'y  nagsisipaghintay  at 
pinagbubulaybulay ng lahat 
sa  kanilang  puso  ang 
tungkol kay Juan, kung siya 
kaya  ang  Cristo;   Ay 
sumagot si Juan na sinasabi 
sa  kanilang  lahat, 
Katotohanang 
binabautismuhan  ko  kayo 
ng  tubig;  datapuwa't 
dumarating  ang  lalong 
makapangyarihan  kay  sa 
akin;  ako'y  hindi 
karapatdapat  magkalag  ng 
panali  ng  kaniyang  mga 



pangyapak:  kayo'y 
babautismuhan  niya  sa 
Espiritu  Santo  at  sa  apoy: 
Nasa  kaniyang  kamay  ang 
kaniyang  kalaykay,  upang 
linising lubos ang kaniyang 
giikan, at tipunin ang trigo 
sa  kaniyang  bangan; 
datapuwa't  susunugin  niya 
ang  dayami  sa  apoy  na 
hindi  mapapatay.  (Lucas 
3:15-17. Ang Biblia).
 

"Nang  kinabukasan  ay 
nakita  ni  Juan  si  Jesus  na 
lumalapit  sa  kaniya,  at 
sinabi, Narito, ang Cordero 
ng  Dios,  na  nagaalis  ng 
kasalanan  ng  sanglibutan! 
Ito yaong aking sinasabi, Sa 
hulihan  ko'y  dumarating 



ang  isang  lalake  na 
magiging  una  sa  akin: 
sapagka't siya'y una sa akin. 
At siya'y hindi ko nakilala; 
datapuwa't  upang  siya'y 
mahayag  sa  Israel,  dahil 
dito'y  naparito  ako  na 
bumabautismo sa tubig. At 
nagpatotoo  si  Juan,  na 
nagsasabi,  Nakita  ko  ang 
Esp'iritu  na  bumababang 
tulad  sa  isang  kalapati  na 
buhat sa langit; at dumapo 
sa kaniya. At siya'y hindi ko 
nakilala;  datapuwa't  ang 
nagsugo  sa  akin  upang 
bumautismo  sa  tubig,  ay 
siyang nagsabi sa akin, Ang 
makita  mong  babaan  ng 
Espiritu,  at  manahan  sa 
kaniya,  ay  siya  nga  ang 



bumabautismo  sa  Espiritu 
Santo.  At  aking  nakita,  at 
pinatotohanan kong ito ang 
Anak ng Dios."  (Juan 1:29-
34. Ang Biblia).
 



2.   ANO ANG ISANG 
PATUNAY NA ANG 
PANGINOONG CRISTO 
JESUS AY DIOS?
 

"Sapagka't  sa  kaniya'y 
nananahan  ang  buong 
kapuspusan ng pagka Dios 
sa  kahayagan  ayon  sa 
laman,  xxx".  (Mga  Taga-
Colosas 2:9. Ang Biblia).
 



3.   ANO ANG ISANG 
PATUNAY NA ANG 
PANGINOONG CRISTO 
JESUS AY HINDI TAO 
KUNDI DIOS NA 
NAGKATAWANG TAO.
 

"Nang  pasimula  siya  ang 
Verbo,  at  ang  Verbo  ay 
sumasa Dios,  at ang Verbo 
ay  Dios."  (Juan  1:1.  Ang 
Biblia).
  

"At  nagkatawang-tao  ang 
Verbo, at tumahan sa gitna 
natin (at nakita namin ang 
kaniyang  kaluwalhatian, 
kaluwalhatian  gaya  ng  sa 
bugtong  ng  Ama),  na 
puspos  ng  biyaya  at 



katotohanan. 
Pinatotohanan siya ni Juan, 
at  sumigaw,  na  nagsasabi, 
Ito  yaong  aking  sinasabi, 
Ang  pumaparitong  nasa 
hulihan ko ay magiging una 
sa akin: sapagka't siya'y una 
sa  akin.  Sapagka't  sa 
kaniyang  kapuspusan  ay 
nagsitanggap tayong  lahat, 
at  biyaya  sa  biyaya. 
Sapagka't  ibinigay  sa 
pamamagitan  ni  Moises 
ang kautusan; ang biyaya at 
ang  katotohanan  ay 
nagsidating  sa 
pamamagitan  ni  Jesu-
cristo.  Walang  taong 
nakakita  kailan  man  sa 
Dios; ang bugtong na Anak, 
na  nasa  sinapupunan  ng 



Ama,  siya  ang  nagpakilala 
sa kanya." (Juan 1:14-18. Ang 
Biblia).
 

 



4.  BILANG KATUNAYAN 
NA ANG PANGINOONG 
JESUS AY DIOS, 
MAGBIGAY NG ISANG 
KARAPATAN NA MERON 
SIYA SA KALANGITAN? 
 

"Ang  kinauuwian  nga  ng 
mga  bagay  na  aming 
sinasabi  ay  ito:  Mayroon 
tayong  isang  dakilang 
saserdote,  na  nakaupo  sa 
kanan  ng  luklukan  ng 
Karangalan  sa  mga  langit, 
xxx".  (Hebreo  8:1.  Ang 
Biblia)  (Ang  paglagay  ng 
guhit ay sa amin).
 



5.   SINO ANG MAKAPAG-
IINGAT SA ATIN SA 
PAGKATISOD NA SIYANG 
NILULUWALHATI AT 
PATUNAY NA SIYA AY 
DIOS?
 

"Ngayon  doon  sa 
makapagiingat sa inyo mula 
sa  pagkatisod,  at  sa  inyo'y 
makapaghaharap na walang 
kapintasan  na  may 
malaking galak, sa harapan 
ng kaniyang kaluwalhatian. 
Sa  iisang  Dios  na  ating 
Tagapagligtas,  sa 
pamamagitan  ni  Jesucristo 
na  ating  Panginoon,  ay 
sumakaniya  nawa  ang 
kaluwalhatian,  ang 
karangalan, ang paghahari, 



at  ang  kapangyarihan,  sa 
kaunaunahang panahon, at 
ngayon  at  magpakailan 
man.  Siya  nawa."  (Judas 
1:24-25. Ang Dating Biblia).
 

 



6.  ANO ANG NARINIG NI 
APOSTOL PEDRO 
UPANG KANYANG 
PATOTOHANAN ANG 
KARANGALAN NG 
PANGINOONG CRISTO 
JESUS BILANG DIOS?
  

"Sapagka't  kami  ay  hindi 
nagsisunod sa mga kathang 
ginawang  mainam,  noong 
aming  ipinakilala  sa  inyo 
ang  kapangyarihan  at 
pagparito  ng  ating 
Panginoong  Jesucristo, 
kundi kami ay naging mga 
saksing  nakakita  ng 
kaniyang  karangalan. 
Sapagka't siya'y tumanggap 
sa Dios Ama ng karangalan 
at  kaluwalhatian,  nang 



dumating  sa  kaniya  ang 
isang  tinig  mula  sa 
Marangal  na 
Kaluwalhatian,  Ito  ang 
sinisinta kong Anak, na siya 
kong kinalulugdan:  At ang 
tinig  na  ito  ay  aming 
narinig  na  nanggaling  sa 
langit,  nang  kami  ay 
kasama  niya  sa  banal  na 
bundok."  (2  Pedro  1:16-18. 
Ang Dating Biblia (1905).
 

 



7.   ANO ANG DAHILAN 
NG PAGPAPAKUMBABA 
NG PANGINOONG 
CRISTO JESUS, NA SIYA 
BAGAMA’T NASA 
ANYONG DIOS AY 
NAGPAKUMBABA AT 
NAG-ANYONG ALIPIN? 
  

"Mangagkaroon  kayo  sa 
inyo ng pagiisip, na ito'y na 
kay Cristo Jesus din naman: 
Na  siya,  bagama't  nasa 
anyong Dios, ay hindi niya 
inaring  isang  bagay  na 
nararapat  panangnan  ang 
pagkapantay  niya  sa  Dios, 
Kundi bagkus hinubad niya 
ito, at naganyong alipin, na 
nakitulad  sa  mga  tao:  At 
palibhasa'y  nasumpungan 



sa  anyong  tao,  siya'y 
nagpakababa  sa  kaniyang 
sarili,  na  nagmasunurin 
hanggang  sa  kamatayan, 
oo,  sa  kamatayan  sa  krus. 
Kaya  siya  naman  ay 
pinakadakila  ng  Dios,  at 
siya'y  binigyan  ng 
pangalang lalo sa lahat ng 
pangalan;  Upang  sa 
pangalan  ni  Jesus  ay 
iluhod  ang  lahat  ng 
tuhod, ng nangasa langit, 
at ng nangasa ibabaw ng 
lupa,  at  ng  nangasa 
ilalim ng  lupa,  At  upang 
ipahayag  ng  lahat  ng  mga 
dila  na  si  Jesucristo  ay 
Panginoon,  sa 
ikaluluwalhati  ng  Dios 
Ama."  (Mga  Taga-Filipos 



2:5-11.  Ang  Biblia).  (Ang 
mga  guhit  ay  inilagay 
namin bilang pagdidiin).
 

 



8.  BILANG ANAK NG 
DIOS, ANO ANG ISANG 
KAYANG IPAGKALOOB 
NG PANGINOONG 
CRISTO HESUS SA MGA 
TAONG SUMUSUNOD SA 
KANYA? 
"Bagama't  siya'y  Anak, 
gayon  may  natuto  ng 
pagtalima sa pamamagitan 
ng mga bagay na kaniyang 
tiniis;  At  nang  siya'y 
mapaging  sakdal,  ay  siya 
ang  gumawa  ng  walang 
hanggang  kaligtasan  ng 
lahat na mga nagsisitalima 
sa  kaniya;  Pinanganlan  ng 
Dios na dakilang saserdote 
ayon  sa  pagkasaserdote  ni 
Melquisedec."  (Hebreo 5:8-
10. Ang Dating Biblia). 



9.  BAKIT KAHIT NA 
NAGKATAWANG TAO 
ANG PANGINOONG 
DIOS CRISTO JESUS, 
ANG PANGINOONG 
JESUS NGA AY DIOS?
  

"Ang  Dios,  na  nagsalita 
nang  unang  panahon  sa 
ating mga magulang sa iba't 
ibang  panahon  at  sa  iba't 
ibang  paraan  sa 
pamamagitan  ng  mga 
propeta, Ay nagsalita sa atin 
sa mga huling araw na ito 
sa  pamamagitan,  ng 
kaniyang  Anak,  na  siyang 
itinalaga  na  tagapagmana 
ng lahat ng mga bagay,  na 
sa  pamamagitan  naman 
niya'y  ginawa  ang 



sanglibutan;  Palibhasa'y 
siyang  sinag  ng  kaniyang 
kaluwalhatian,  at tunay na 
larawan  ng  kaniyang 
pagka-Dios,  at  umaalalay 
ng  lahat  ng  mga bagay sa 
pamamagitan  ng  salita  ng 
kaniyang  kapangyarihan, 
nang kaniyang magawa na 
ang  paglilinis  ng  mga 
kasalanan,  ay  lumuklok  sa 
kanan  ng  Karangalan  sa 
kaitaasan; Na naging lalong 
mabuti kay sa mga anghel, 
palibhasa'y  nagmana  ng 
lalong marilag na pangalan 
kay  sa  kanila.  Sapagka't 
kanino nga sa mga anghel 
sinabi  niya  kailan  man, 
Ikaw ay  aking  Anak,  Ikaw 
ay  aking  ipinanganak 



ngayon?  at  muli,  Ako'y 
magiging kaniyang Ama, At 
siya'y  magiging  aking 
Anak?  At  muli  nang 
dinadala niya ang panganay 
sa  sangkalupaan  ay 
sinasabi,  At  sambahin siya 
ng lahat ng mga anghel ng 
Dios."  (Hebreo  1:1-6.  Ang 
Dating  Biblia)  (Ang 
paglalagay  ng  guhit  ay  sa 
amin bilang pagdidiin).
 

 



10.         ANO ANG ISANG 
PATUNAY NA BAGO PA 
MAN ANG 
PANGINOONG CRISTO 
HESUS AY DUMATING SA 
LUPA, IPINAGPAPA-UNA 
NA SA KANYANG 
PAGDATING AY 
KANILANG SASABIHIN: 
ANG DIOS AY SUMASA 
SA ATIN?
 

“xxx  Si  Jose  na  kaniyang 
asawa ay lalaking matuwid 
at  hindi  niya  ginusto  na 
mapahiya  sa  madla  si 
Maria,  kaya  nagpasiya 
siyang  paalisin  nang  lihim 
si  Maria.  Samantalang 
iniisip niya ang mga bagay 
na ito, narito, isang anghel 



ng  Panginoon  ang 
nagpakita sa kaniya sa isang 
panaginip.  Sinabi  ng 
anghel:  Jose,  ikaw  na 
nagmula  sa  angkan  ni 
David,  huwag  kang 
mangambang  tanggapin  si 
Maria na iyong asawa. Ito ay 
dahil  ang  dinadala niya sa 
kaniyang  sinapupunan  ay 
sa Banal na Espiritu. Siya ay 
manganganak  ng  isang 
lalaki.  Ang  ipangangalan 
mo  sa  kaniya  ay  Jesus 
sapagkat  ililigtas  niya  ang 
kaniyang  mga  tao  sa 
kanilang  kasalanan.  Ang 
lahat  ng  ito  ay  naganap 
upang matupad ang sinabi 
ng  Panginoon  sa 
pamamagitan  ng  mga 



propeta. Sinabi nila: Narito, 
isang  dalagang  birhen ang 
magdadalang-tao  at 
manganganak  ng  isang 
lalaki.  Tatawagin  nila 
siyang  Emmanuel  na  ang 
ibig  sabihin ay:  Ang Diyos 
ay  sumasaatin."  (Mateo 
1:19-23. Ang Salita ng Diyos 
Bible Version).
 

 



11.            TINAWAG BA 
NANG DIOS AMA ANG 
PANGINOONG CRISTO 
JESUS NA DIOS? 
KAILAN?
 

"Nguni't tungkol sa Anak ay 
sinasabi,  Ang  iyong 
luklukan,  Oh  Dios,  ay 
magpakailan  man;  At  ang 
setro  ng  katuwiran  ay 
siyang  setro  ng  iyong 
kaharian.  Inibig  mo  ang 
katuwiran,  at  kinapootan 
mo  ang  kasamaan;  Kaya't 
ang Dios,  ang Dios mo, ay 
nagbuhos sa inyo, Ng langis 
ng  kasayahang  higit  sa 
iyong mga kasamahan.  At, 
Ikaw,  Panginoon,  nang 
pasimula'y inilagay mo ang 



kinasasaligan  ng  lupa,  At 
ang mga langit ay mga gawa 
ng iyong mga kamay: Sila'y 
mangapapahamak; 
datapuwa't  ikaw  ay 
nananatili:  At  silang  lahat 
ay mangalulumang gaya ng 
isang kasuutan; At gaya ng 
isang  balabal  sila'y  iyong 
bibilutin,  At  sila'y 
mapapalitang  gaya  ng 
kasuutan:  Nguni't  ikaw  ay 
ikaw rin, At ang iyong mga 
taon  ay  di  matatapos." 
(Hebreo 1:8-12. Ang Biblia).
 

 



12.          ANO ANG ISANG 
GINAWA NG 
PANGINOONG DIOS 
CRISTO JESUS NA 
NAGPAPAKILALA NA 
SIYA AY ANAK NG DIOS?
 

"Bagama't  siya'y  Anak, 
gayon  may  natuto  ng 
pagtalima sa pamamagitan 
ng mga bagay na kaniyang 
tiniis;  At  nang  siya'y 
mapaging  sakdal,  ay  siya 
ang  gumawa  ng  walang 
hanggang  kaligtasan  ng 
lahat  na  mga 
nagsisitalima   sa  kaniy  a; 
xxx".  (Hebreo  5:8-9.  Ang 
Biblia). (Ang paglalagay ng 
guhit ay sa amin). 



13.           ANO ANG ISA 
PANG KATIBAYAN NA 
DIOS ANG CRISTO JESUS 
AT SIYA AY MAY 
KAPANGYARIHAN NA 
MAKAPAROON SA 
ISANG LUGAR NA ANG 
TAO, NA ALIPIN NANG 
KASALANAN, AY HINDI 
MAKASUSUNOD SA 
KANYA? 
  

"Muli  ngang sinabi niya sa 
kanila, Yayaon ako, at ako'y 
inyong  hahanapin,  at 
mangamamatay  kayo  sa 
inyong kasalanan: sa aking 
paroroonan,  ay  hindi  kayo 
mangakaparoroon.  Sinabi 
nga  ng  mga  Judio,  Siya 
kaya'y  magpapakamatay, 



sapagka't  kaniyang  sinabi, 
Sa  aking  paroroonan,  ay 
hindi  kayo 
mangakaparoroon.  At  sa 
kanila'y  kaniyang  sinabi, 
Kayo'y  mga  taga  ibaba; 
ako'y taga itaas: kayo'y mga 
taga sanglibutang ito; ako'y 
hindi taga sanglibutang ito. 
Sinabi  ko  nga  sa  inyo,  na 
kayo'y  mangamamatay  sa 
inyong  mga  kasalanan: 
sapagka't  malibang  kayo'y 
magsisampalataya  na  ako 
nga  ang  Cristo,  ay 
mangamamatay  kayo  sa 
inyong  mga  kasalanan."  
(Juan 8:21-24. Ang Bibilia).
 



14.            MAY 
KARAPATAN BA ANG 
PANGINOONG DIOS 
CRISTO JESUS NA 
UMUPO SA KANAN NG 
DIOS AMANG 
MAKAPANGYARIHAN SA 
LAHAT? KAILAN?
   

"Ang  Dios,  na  nagsalita 
nang  unang  panahon  sa 
ating mga magulang sa iba't 
ibang  panahon  at  sa  iba't 
ibang  paraan  sa 
pamamagitan  ng  mga 
propeta, Ay nagsalita sa atin 
sa mga huling araw na ito 
sa  pamamagitan,  ng 
kaniyang  Anak,  na  siyang 
itinalaga  na  tagapagmana 
ng lahat ng mga bagay,  na 



sa  pamamagitan  naman 
niya'y  ginawa  ang 
sanglibutan;  Palibhasa'y 
siyang  sinag  ng  kaniyang 
kaluwalhatian,  at tunay na 
larawan  ng  kaniyang 
pagka-Dios,  at  umaalalay 
ng  lahat  ng  mga bagay sa 
pamamagitan  ng  salita  ng 
kaniyang  kapangyarihan, 
nang kaniyang magawa na 
ang  paglilinis  ng  mga 
kasalanan,  ay  lumuklok  sa 
kanan  ng  Karangalan  sa 
kaitaasan; Na naging lalong 
mabuti kay sa mga anghel, 
palibhasa'y  nagmana  ng 
lalong marilag na pangalan 
kay sa kanila."  (Hebreo 1:1-4. Ang 
Dating Biblia). 



15.            ANO ANG MGA 
PANGAKO NA 
MAIBIBIGAY  NANG 
PANGINOONG DIOS 
CRISTO JESUS, AT SA 
KANYANG 
KAPANGYARIHAN NGA 
NA IYON  AY 
IPINAPAKITA NIYA NA 
SIYA NGA AY DIOS?
 

"Sa kanila'y sinabi ni Jesus, 
Ako  ang  tinapay  ng 
kabuhayan:  ang  lumalapit 
sa  akin  ay  hindi 
magugutom,  at  ang 
sumasampalataya  sa  akin 
kailan  ma'y  hindi 
mauuhaw.  Datapuwa't 
sinabi ko sa inyo, na nakita 
ninyo  ako,  at  gayon  ma'y 



hindi  kayo 
nagsisampalataya.  Ang 
lahat ng ibinibigay sa akin 
ng  Ama ay magsisilapit  sa 
akin;  at  ang  lumalapit  sa 
akin sa anomang paraan ay 
hindi ko itataboy. Sapagka't 
bumaba  akong  mula  sa 
langit,  hindi  upang  gawin 
ko  ang  aking  sariling 
kalooban,  kundi  ang 
kalooban  ng  nagsugo  sa 
akin.  At  ito  ang  kalooban 
ng  nagsugo sa akin,  na sa 
lahat  ng  ibinigay  niya  sa 
akin  ay  huwag  kong  iwala 
ang  anoman,  kundi 
ibangon  sa  huling  araw. 
Sapagka't ito ang kalooban 
ng  aking  Ama,  na  ang 
bawa't nakakakita sa Anak, 



at  sa  kaniya'y 
sumampalataya,  ay 
magkaroon  ng  walang 
hanggang  buhay;  at  akin 
siyang ibabangon sa huling 
araw."  (Juan  6:35-40.  Ang 
Biblia).
 



16.           NANIWALA AT 
NANAMPALATAYA BA SI 
TOMAS NA ANG 
PANGINOONG JESUS AY 
PANGINOON AT DIOS? 
KAILAN? 
 

     "Nang kinahapunan nga, 
nang  araw  na  yaon,  na 
unang araw ng sanglinggo, 
at  nang  nangapipinid  ang 
mga pintong kinaroroonan 
ng  mga  alagad,  dahil  sa 
katakutan sa mga Judio ay 
dumating  si  Jesus  at 
tumayo  sa  gitna,  at  sa 
kanila'y sinabi, Kapayapaan 
ang  sumainyo.  At  nang 
masabi  niya  ito,  ay 
kaniyang ipinakita sa kanila 
ang kaniyang mga kamay at 



ang kaniyang tagiliran. Ang 
mga  alagad  nga'y 
nangagalak,  nang  makita 
nila ang Panginoon. Sinabi 
ngang  muli  sa  kanila  ni 
Jesus,  Kapayapaan  ang 
sumainyo:  kung  paanong 
pagkasugo sa akin ng Ama, 
ay  gayon  din  naman 
sinusugo ko kayo.  At nang 
masabi  niya  ito,  sila'y 
hiningahan  niya,  at  sa 
kanila'y  sinabi,  Tanggapin 
ninyo  ang  Espiritu  Santo: 
Sinomang  inyong 
patawarin  ng  mga 
kasalanan,  ay ipinatatawad 
sa  kanila;  sinomang  hindi 
ninyo  patawarin  ng  mga 
kasalanan,  ay  hindi 
pinatatawad."



     "Nguni't si  Tomas, isa sa 
labingdalawa, na tinatawag 
na  Didimo,  ay  wala  sa 
kanila  nang  dumating  si 
Jesus.  Sinabi nga sa kaniya 
ng  ibang  mga  alagad, 
Nakita  namin  ang 
Panginoon.  Nguni't  sinabi 
niya  sa  kanila,  Malibang 
aking  makita  sa  kaniyang 
mga  kamay  ang  butas  ng 
mga  pako,  at  maisuot  ko 
ang aking daliri sa butas ng 
mga  pako,  at  maisuot  ko 
ang  aking  kamay  sa 
kaniyang tagiliran, ay hindi 
ako sasampalataya."
 

     "At pagkaraan ng walong 
araw  ay  muling  nasa  loob 
ng bahay ang kaniyang mga 



alagad,  at  kasama  nila  si 
Tomas.  Dumating  si  Jesus, 
nang  nangapipinid  ang 
mga  pinto,  at  tumayo  sa 
gitna,  at  sinabi, 
Kapayapaan ang sumainyo. 
Nang  magkagayo'y  sinabi 
niya  kay  Tomas,  idaiti  mo 
rito  ang  iyong  daliri,  at 
tingnan mo ang aking mga 
kamay; at idaiti mo rito ang 
iyong  kamay,  at  isuot  mo 
siya  sa  aking  tagiliran:  at 
huwag  kang  di 
mapanampalatayahin, 
kundi 
mapanampalatayahin. 
Sumagot  si  Tomas,  at  sa 
kaniya'y  sinabi,  Panginoon 
ko  at  Dios  ko.  Sinabi  sa 
kaniya  ni  Jesus,  Sapagka't 



ako'y  nakita  mo  ay 
sumampalataya  ka: 
mapapalad  yaong  hindi 
nangakakita,  at  gayon 
ma'y  nagsisampalataya." 
(Juan 20:19-29. Ang Biblia). 
(Ang mga guhit ay mula sa 
amin bilang pagdidiin).
 

 



17.            ANO ANG 
PATUNAY NA ANG 
PANGINOONG DIOS 
CRISTO JESUS AY HINDI 
TAONG NAGMULA SA 
LUPA KUNDI SIYA AY 
DIOS NA GALING SA 
LANGIT NA PUMARITO 
SA LUPA SA 
PAMAMAGITAN NG 
PAGKAKATAWANG TAO 
UPANG MASUNOD ANG 
KALOOBAN NG DIOS 
AMA?
   

"Kaya't  pagpasok  niya  sa 
sanglibutan,  ay  sinasabi, 
Hain at handog ay hindi mo 
ibig. Nguni't isang katawan 
ang sa akin ay inihanda mo; 
Sa  mga  handog  na 



susunugin  at  mga  haing 
patungkol  sa  mga 
kasalanan  ay  hindi  ka 
nalugod.  Nang 
magkagayo'y  sinabi  ko, 
Narito,  ako'y  pumarito  (sa 
balumbon  ng  aklat  ay 
nasusulat tungkol sa akin.) 
Upang gawin, Oh Dios, ang 
iyong  kalooban."  (Hebreo 
10:5-7. Ang Biblia).
 

 



18.           MERON BANG 
TALATA SA BIBLIA NA 
NAGPAPAKITA NA ANG 
PANGINOONG DIOS 
CRISTO JESUS AY 
NAROROON NA BAGO 
PA MAN IPANGANAK SI 
ABRAHAM BILANG 
PATUNAY NA ANG 
PANGINOONG JESUS AY 
HINDI ISANG TAO O 
PROPETA?
 

"Nagsisagot ang mga Judio 
at sa kaniya'y sinabi, Hindi 
baga  magaling  ang  aming 
pagkasabi na ikaw ay isang 
Samaritano,  at  mayroon 
kang demonio?
 



Sumagot  si  Jesus,  Ako'y 
walang  demonio;  kundi 
pinapupurihan  ko  ang 
aking Ama, at ako'y inyong 
sinisiraan  ng  puri.  Nguni't 
hindi  ko  hinahanap  ang 
aking  sariling 
kaluwalhatian:  may  isang 
humahanap  at  humahatol. 
Katotohanan, 
katotohanang  sinasabi  ko 
sa inyo, Kung ang sinoman 
ay tutupad ng aking salita, 
ay  hindi  siya  makakakita 
magpakailan  man  ng 
kamatayan. 
 

Sinabi  ng  mga  Judio  sa 
kaniya,  Ngayo'y  nalalaman 
naming  mayroon  kang 
demonio.  Namatay  si 



Abraham,  at  ang  mga 
propeta;  at  sinasabi  mo, 
Kung  ang  sinoman  ay 
tutupad ng aking salita,  ay 
hindi  niya  matitikman 
magpakailan  man  ang 
kamatayan.  Dakila  ka  pa 
baga  sa  aming  amang 
Abraham,  na  namatay?  at 
nangamatay  ang  mga 
propeta:  sino  ang 
ipinalalagay  mo  sa  iyong 
sarili? 
 

Sumagot  si  Jesus,  Kung 
niluluwalhati  ko ang aking 
sarili, ang kaluwalhatian ko 
ay  walang  anoman:  ang 
aking  Ama'y  siyang 
lumuluwalhati  sa  akin;  na 
tungkol sa kaniya'y sinasabi 



ninyo,  na  siya'y  inyong 
Dios;  At  hindi  ninyo  siya 
napagkilala:  nguni't 
nakikilala ko siya;  at kung 
aking  sasabihin,  na  hindi 
ko siya nakikilala,  ay ako'y 
matutulad  sa  inyo,  na 
sinungaling:  datapuwa't 
nakikilala  ko  siya,  at 
tinutupad ko ang kaniyang 
salita.  Nagalak ang  inyong 
amang  si  Abraham  na 
makita  ang  aking  araw;  at 
nakita niya, at natuwa. 
 

Sinabi  nga  sa  kaniya  ng 
mga  Judio,  Wala  ka  pang 
limangpung taon, at nakita 
mo si  Abraham?  Sinabi  sa 
kanila  ni  Jesus, 
Katotohanan, 



katotohanang  sinasabi  ko 
sa  inyo,  Bago 
ipinanganak si Abraham, 
ay ako nga." (Juan 8:48-58. 
Ang  Biblia).  (Ang  mga 
guhit  ay  mula  sa  amin 
bilang pagdidiin). 



19.           ANO ANG MGA 
TALATA SA BIBLIA NA 
NAGPAPATUNAY NG 
KAPAMAHALAAN NG 
PANGINOONG JESUS AT 
NG KANYANG 
KAPANGYARIHAN 
BILANG PAGPAPATUNAY 
NA SIYA AY DIOS?
 

"Na  ayon  sa  tunay  na 
kahawig  ngayo'y  nagligtas, 
sa  makatuwid  baga'y  ang 
bautismo, hindi sa pagaalis 
ng  karumihan  ng  laman, 
kundi sa paghiling ng isang 
mabuting budhi sa Dios, sa 
pamamagitan  ng 
pagkabuhay  na  maguli  ni 
Jesucristo;  Na  nasa  kanan 
ng Dios, pagkaakyat niya sa 



langit;  na  ipinasakop  sa 
kaniya  ang  mga  anghel  at 
ang mga kapamahalaan ang 
mga kapangyarihan." 
(1  Pedro  3:21-22.  Ang 
Biblia).
 

"Ipinagbibilin  ko  sa  iyo  sa 
paningin  ng  Dios,  at  ni 
Cristo  Jesus,  na  siyang 
huhukom sa mga buhay at 
sa  mga  patay,  sa 
pamamagitan  ng  kaniyang 
pagpapakita at sa kaniyang 
kaharian:  xxx"  (2  Timoteo 
4:1. Ang Biblia).
 



20.         MERON BANG 
MGA TAO NA MASKI 
NOONG MGA UNANG 
PANAHON PA AY HINDI 
NANINIWALA NA DIOS 
ANG PANGINOONG 
CRISTO JESUS?
 

"Nagsidampot  uli  ng  mga 
bato ang mga Judio upang 
siya'y batuhin.  Sinagot sila 
ni  Jesus,  Maraming 
mabubuting gawa na mula 
sa Ama ang ipinakita ko sa 
inyo;  alin  sa  mga  gawang 
yaon ang ibinabato ninyo sa 
akin?  Sinagot siya ng  mga 
Judio,  Hindi  dahil  sa 
mabuting gawa ay binabato 
ka  namin,  kundi  sa 
pamumusong;  at  sapagka't 



ikaw, bagaman ikaw ay tao, 
ay  nagpapakunwari  kang 
Dios."  (JUAN 10:31-33.  Ang 
Biblia).
 

 



21.          BILANG 
PATUNAY NA DIOS ANG 
PANGINOONG CRISTO 
JESUS AT HINDI TAO O 
KAYA AY PROPETA, ANO 
ANG NAKASULAT SA 
BIBLIA NA MAGIGING 
PARAAN NANG 
KANYANG PAGDATING 
SA HINAHARAP NA 
PANAHON? ANO RIN BA 
ANG KANYANG HAWAK 
NA KAPANGYARIHAN?
 

     "Ang  Apocalipsis  ni 
Jesucristo,  na  ibinigay  ng 
Dios  sa  kaniya  upang 
ipahayag  sa  kaniyang  mga 
alipin, sa makatuwid ay ang 
mga  bagay  na  nararapat 
mangyaring  madali:  at 



kaniyang  ipinadala  at 
ipinaalam sa pamamagitan 
ng  kaniyang  anghel  sa 
kaniyang alipin na si  Juan; 
Na  sumaksi  sa  salita  ng 
Dios,  at  sa  patotoo  ni 
Jesucristo, sa lahat ng mga 
bagay  na  nakita  niya. 
Mapalad ang bumabasa, at 
ang  nangakikinig  ng  mga 
salita  ng  hula,  at 
tumutupad  ng  mga  bagay 
na  nangasusulat  doon: 
sapagka't  ang  panaho'y 
malapit na. 
 

      Si Juan sa pitong iglesia 
na  nasa  Asia:  Biyaya  ang 
sumainyo  nawa,  at 
kapayapaang mula doon sa 
kaniya na ngayon,  at nang 



nakaraan  at  darating;  at 
mula sa pitong Espiritu na 
nasa  harapan ng  kaniyang 
luklukan;  At  mula  kay 
Jesucristo na siyang saksing 
tapat, na panganay sa mga 
patay,  at  pangulo  ng  mga 
hari  sa  lupa.  Doon  sa 
umiibig  sa  atin,  at  sa 
nagkalag  sa  atin  sa  ating 
mga  kasalanan  sa 
pamamagitan  ng  kaniyang 
dugo;  At  ginawa  tayong 
kaharian, mga saserdote sa 
kaniyang  Dios  at  Ama; 
sumakaniya  nawa  ang 
kaluwalhatian  at  ang 
paghahari  magpakailan 
kailan  man.  Siya  nawa. 
Narito, siya'y pumaparitong 
nasasa  mga  alapaap;  at 



makikita  siya  ng  bawa't 
mata, at ng nangagsiulos sa 
kaniya; at ang lahat ng mga 
angkan  sa  lupa  ay 
magsisitaghoy  dahil  sa 
kaniya.  Gayon  din,  Siya 
nawa. 
 

      Ako  ang  Alpha  at  ang 
Omega,  sabi  ng 
Panginoong  Dios,  ngayon 
at  nang  nakaraan  at  sa 
darating,  ang 
Makapangyarihan sa lahat. 
 

      Akong si Juan, na inyong 
kapatid at inyong karamay 
sa  kapighatian  at  sa 
kaharian  at  sa  pagtitiis  na 
kay Jesus, ay nasasa pulo na 



tinatawag na Patmos, dahil 
sa  salita  ng  Dios  at  sa 
patotoo  ni  Jesus.  Ako'y 
nasa Espiritu nang araw ng 
Panginoon, at narinig ko sa 
aking likuran ang dakilang 
tinig,  na  tulad  sa  isang 
pakakak.  Na  nagsasabi, 
Ang  iyong  nakikita,  ay 
isulat mo sa isang aklat at 
iyong  ipadala  sa  pitong 
iglesia:  sa  Efeso,  at  sa 
Smirna, at sa Pergamo, at sa 
Tiatira,  at  sa  Sardis,  at  sa 
Filadelfia, at sa Laodicea. 
 

      At ako'y lumingon upang 
makita  ang  tinig  na 
nagsasalita sa akin. At nang 
ako'y lumingon ay nakita ko 
ang  pitong  kandelerong 



ginto:  At  sa  gitna  ng  mga 
kandelero  ay  may  isang 
katulad  ng  isang  anak  ng 
tao,  na may suot na damit 
hanggang  sa  paa,  at  may 
bigkis ang dibdib na isang 
pamigkis  na  ginto.  At  ang 
kaniyang  ulo  at  ang 
kaniyang  buhok  ay 
mapuputing  gaya  ng 
balahibong  maputi  ng 
tupa, gaya ng niebe; at ang 
kaniyang mga mata ay gaya 
ng ningas ng apoy;  At ang 
kaniyang  mga  paa  ay 
katulad ng tansong binuli, 
na  gaya  ng  dinalisay  sa 
isang lutuang-bakal; at ang 
kaniyang  tinig  ay  gaya  ng 
lagaslas  ng  maraming 
tubig.  At  sa  kaniyang 



kanang  kamay  ay  may 
pitong  bituin:  at  sa 
kaniyang bibig ay lumabas 
ang isang matalas na tabak 
na may dalawang talim:  at 
ang  kaniyang  mukha  ay 
gaya ng araw na sumisikat 
ng matindi. 
 

      At  nang  siya'y  aking 
makita,  ay  nasubasob 
akong  waring  patay  sa 
kaniyang  paanan.  At 
ipinatong niya sa akin ang 
kaniyang kanang kamay, na 
sinasabi,  Huwag  kang 
matakot;  ako'y  ang  una at 
ang  huli,  At  ang 
Nabubuhay;  at  ako'y 
namatay,  at  narito,  ako'y 
nabubuhay  magpakailan 



man, at nasa akin ang mga 
susi  ng  kamatayan  at  ng 
Hades.  Isulat  mo nga  ang 
mga bagay na nakita mo, at 
ang  mga bagay ngayon,  at 
ang  mga  bagay  na 
mangyayari  sa  darating; 
xxx".  (Pahayag  1:1-19.  Ang 
Dating Biblia).
 



22.         BUKOD KAY 
TOMAS, MERON BANG 
IBANG TAO NA KAHIT 
HINDI SIYA ALAGAD NG 
PANGINOONG JESUS AY 
KUSANG SUMAMBA  NA 
MAY 
PANANAMPALATAYA SA 
PANGINOONG DIOS 
CRISTO JESUS? KAILAN?
 

“At  nang  siya'y  bumaba 
mula  sa  bundok,  ay 
sinundan  siya  ng  lubhang 
maraming  tao.  At  narito, 
lumapit sa kaniya ang isang 
ketongin, at siya'y sinamba, 
na  nagsasabi,  Panginoon, 
kung ibig mo, ay maaaring 
malinis mo ako.  At iniunat 
niya  ang  kaniyang  kamay, 



at  siya'y  hinipo,  na 
nagsasabi,  Ibig ko;  luminis 
ka. At pagdaka'y nalinis ang 
kaniyang ketong. At sinabi 
sa kaniya ni  Jesus,  Ingatan 
mong  huwag  sabihin 
kanino man; kundi humayo 
ka,  pakita ka sa saserdote, 
at ihandog mo ang alay na 
ipinagutos  ni  Moises,  na 
bilang  patotoo  sa  kanila.” 
(Mateo  8:1-4.  Ang  Dating 
Biblia).
 



23.         ANG 
PANGINOONG CRISTO 
JESUS BA, BILANG 
ISANG DIOS,  AY MERON 
DING KAPANGYARIHAN 
NA SA PAMAMAGITAN 
NG KANYANG SALITA AY 
NAKAPAGLILINIS NG 
TAO? PAPAANO?
 

     "Ako ang tunay na puno 
ng ubas, at ang aking Ama 
ang magsasaka. Ang bawa't 
sanga  na  sa  akin  ay  hindi 
nagbubunga,  ay  inaalis 
niya: at ang bawa't sanga na 
nagbubunga  ay  nililinis 
niya,  upang  lalong 
magbunga. Kayo'y malilinis 
na  sa  pamamagitan  ng 
salita  na  sa  inyo'y  aking 



sinalita.  Kayo'y manatili  sa 
akin, at ako'y sa inyo. Gaya 
ng  sanga  na  di 
makapagbunga sa kaniyang 
sarili maliban na nakakabit 
sa puno;  gayon din naman 
kayo,  maliban  na  kayo'y 
manatili  sa  akin.  Ako  ang 
puno  ng  ubas,  kayo  ang 
mga sanga:  Ang nananatili 
sa akin, at ako'y sa kaniya, 
ay  siyang  nagbubunga  ng 
marami:  sapagka't  kung 
kayo'y  hiwalay  sa  akin  ay 
wala  kayong  magagawa. 
Kung ang sinoman ay hindi 
manatili  sa  akin,  ay  siya'y 
matatapong  katulad  ng 
sanga, at matutuyo; at mga 
titipunin at mga ihahagis sa 
apoy,  at  mangasusunog. 



Kung  kayo'y  magsipanatili 
sa  akin,  at  ang  mga salita 
ko'y  magsipanatili  sa  inyo, 
ay  hingin  ninyo  ang 
anomang  inyong  ibigin,  at 
gagawin sa inyo. Sa ganito'y 
lumuluwalhati  ang  aking 
Ama,  na  kayo'y 
magsipagbunga ng marami; 
at  gayon  kayo'y  magiging 
aking  mga  alagad.  Kung 
paanong  inibig  ako  ng 
Ama,  ay gayon din naman 
iniibig  ko  kayo: 
magsipanatili kayo sa aking 
pagibig.  Kung  tinutupad 
ninyo ang aking mga utos, 
ay magsisipanahan kayo sa 
aking  pagibig;  gaya  ng 
aking pagtupad sa mga utos 
ng  aking  Ama,  at  ako'y 



nananatili  sa  kaniyang 
pagibig. Ang mga bagay na 
ito  ay  sinalita  ko  sa  inyo, 
upang ang aking kagalakan 
ay  mapasa  inyo,  at  upang 
ang  inyong  kagalakan  ay 
malubos. 
 

     Ito  ang  aking  utos,  na 
kayo'y  mangagibigan  sa 
isa't isa, na gaya ng pagibig 
ko  sa  inyo.  Walang  may 
lalong dakilang pagibig kay 
sa rito,  na ibigay ng  isang 
tao  ang  kaniyang  buhay 
dahil  sa  kaniyang  mga 
kaibigan. Kayo'y aking mga 
kaibigan, kung gawin ninyo 
ang  mga  bagay  na  aking 
iniuutos  sa  inyo.  Hindi  ko 
na  kayo  tatawaging  mga 



alipin;  sapagka't  hindi 
nalalaman  ng  alipin  kung 
ano  ang  ginagawa  ng 
kaniyang  panginoon: 
nguni't  tinatawag  ko 
kayong  mga  kaibigan; 
sapagka't ang lahat ng mga 
bagay  na  narinig  ko  sa 
aking  Ama  ay  mga 
ipinakilala ko sa inyo. Ako'y 
hindi  ninyo  hinirang, 
nguni't kayo'y hinirang ko, 
at  aking  kayong  inihalal, 
upang kayo'y magsiyaon at 
magsipagbunga,  at  upang 
manatili ang inyong bunga: 
upang ang anomang inyong 
hingin  sa  Ama  sa  aking 
pangalan, ay maibigay niya 
sa inyo. Ang mga bagay na 
ito ay iniuutos ko sa inyo, 



upang kayo'y mangagibigan 
sa  isa't  isa."  (Juan  15:1-17. 
Ang Dating Biblia (1905).
  



24.        ANO ANG ISA 
PANG KATUNAYAN NA 
ANG PANGINOONG 
CRISTO JESUS AY DIOS, 
ANAK NG DIOS, AT SIYA 
AY HINDI TAGA RITO SA 
LUPA?
 

     "Ang mga bagay na ito ay 
sinalita  ni  Jesus;  at  sa 
pagtingala  ng  kaniyang 
mga  mata  sa  langit,  ay 
sinabi niya, Ama, dumating 
na ang oras; luwalhatiin mo 
ang  iyong  Anak,  upang 
ikaw  ay  luwalhatiin  ng 
Anak: Gaya ng ibinigay mo 
sa  kaniya  ang 
kapamahalaan  sa  lahat  ng 
laman,  upang  bigyan  niya 
ng  buhay  na  walang 



hanggan  ang  lahat  ng 
ibinigay  mo  sa  kaniya.  At 
ito  ang  buhay  na  walang 
hanggan,  na  ikaw  ay 
makilala nila na iisang Dios 
na  tunay,  at  siyang  iyong 
sinugo,  sa  makatuwid 
baga'y  si  Jesucristo. 
Niluwalhati  kita  sa  lupa, 
pagkaganap ko ng gawa na 
ipinagawa  mo  sa  akin.  At 
ngayon,  Ama,  luwalhatiin 
mo  ako  sa  iyo  rin  ng 
kaluwalhatiang  aking 
tinamo  sa  iyo  bago  ang 
sanglibutan  ay  naging 
gayon.
 

     Ipinahayag ko ang iyong 
pangalan  sa  mga  tao  na 
ibinigay mo sa akin mula sa 



sanglibutan:  sila'y  iyo,  at 
sila'y ibinigay mo sa akin; at 
tinupad  nila  ang  iyong 
salita.  Ngayon  ay 
nangakilala  nila  na  ang 
lahat  ng  mga bagay  na  sa 
akin ay ibinigay mo ay mula 
sa  iyo:  Sapagka't  ang  mga 
salitang sa akin ay ibinigay 
mo ay ibinigay ko sa kanila; 
at  kanilang  tinanggap,  at 
nangakilala nilang tunay na 
nagbuhat  ako  sa  iyo,  at 
nagsipaniwalang  ikaw  ang 
nagsugo  sa  akin. 
Idinadalangin ko sila: hindi 
ang  sanglibutan  ang 
idinadalangin  ko,  kundi 
yaong  mga  sa  akin  ay 
ibinigay mo; sapagka't sila'y 
iyo:  At  ang  lahat  ng  mga 



bagay ay iyo, at ang mga iyo 
ay  akin:  at  ako'y 
lumuluwalhati sa kanila. At 
wala na ako sa sanglibutan, 
at  ang  mga  ito  ay  nasa 
sanglibutan,  at  ako'y 
paririyan  sa  iyo.  Amang 
Banal,  ingatan  mo  sila  sa 
iyong pangalan yaong mga 
ibinigay mo sa akin, upang 
sila'y  maging  isa,  na  gaya 
naman natin.  Samantalang 
ako'y  sumasa  kanila,  ay 
iningatan  ko  sila  sa  iyong 
pangalan  yaong  mga 
ibinigay mo sa akin: at sila'y 
binantayan  ko,  at  isa  man 
sa  kanila'y  walang 
napahamak,  kundi  ang 
anak  ng  kapahamakan; 
upang  matupad  ang 



kasulatan.
 

     Nguni't  ngayon  ay 
napaririyan  ako  sa  iyo;  at 
sinasalita ko ang mga bagay 
na  ito  sa  sanglibutan, 
upang  sila'y  mangagtamo 
ng aking kagalakang ganap 
sa kanila rin. Ibinigay ko sa 
kanila  ang  iyong  salita:  at 
kinapootan  sila  ng 
sanglibutan,  sapagka't 
hindi sila taga sanglibutan, 
gaya  ko  naman  na  hindi 
taga  sanglibutan."  (Juan 
17:1-14. Ang Dating Biblia).
 

 



25.         PAPAANO NATIN 
MAITATANGGI NA ANG 
PANGINOONG DIOS 
KRISTO JESUS AY 
TALAGANG DIOS NANG 
SA ISANG PANAHON AY 
IPINAKITA NIYA ANG 
KANYANG 
KAPANGYARIHAN NA 
MAG-BAGO NG 
KANYANG ANYO NA 
IBANG-IBA SA ISANG 
TAO?
 

     "At sinabi niya sa kanila, 
Katotohanang  sinasabi  ko 
sa  inyo,  May  ilan  sa 
nangakatayong  ito,  na 
hindi  matitikman  sa 
anomang  paraan  ang 
kamatayan,  hanggang  sa 



makita nila ang kaharian ng 
Dios na dumarating na may 
kapangyarihan.  At 
pagkaraan ng anim na araw, 
ay isinama ni Jesus si Pedro, 
at si Santiago, at si Juan, at 
sila'y  dinalang  bukod  sa 
isang mataas na bundok: at 
siya'y  nagbagong-anyo  sa 
harap nila; At ang kaniyang 
mga  damit  ay 
nangagningning,  na 
nagsiputing  maigi,  na  ano 
pa't sinomang magpapaputi 
sa  lupa  ay  hindi 
makapagpapaputi  ng 
gayon."  (Marcos 9:1-3.  Ang 
Dating Biblia (1905).
 



26.        ANO ANG ISA 
PANG PATUNAY SA 
BIBLIA NA DIOS ANG 
PANGINOONG CRISTO 
JESUS NA MAGING ANG 
MGA KALIKASAN AY 
SINUSUNOD SIYA? 
 "Nangyari nga sa mga araw 
na yaon, na siya'y lumulan 
sa isang daong, siya at ang 
kaniyang  mga  alagad;  at 
sinabi  niya  sa  kanila, 
Magsitawid  tayo  sa 
kabilang  ibayo  ng 
dagatdagatan:  at  sila'y 
nagsitulak.  Datapuwa't 
samantalang  sila'y 
nangaglalayag,  siya'y 
nakatulog: at bumugso ang 
isang  unos  ng  hangin  sa 
dagatdagatan;  at  sila'y 



nangatitigib  ng  tubig,  at 
nangasa  kapanganiban.  At 
sila'y  nangagsilapit  sa 
kaniya at siya'y ginising, na 
nangagsasabi,  Guro,  guro, 
tayo'y  mangamamatay.  At 
siya'y gumising,  at sinaway 
ang hangin at ang galit ng 
tubig:  at  nangagsitigil,  at 
humusay ang  panahon.  At 
sinabi  niya sa kanila,  Saan 
naroon  ang  inyong 
pananampalataya?  At 
palibhasa'y  nangatakot 
sila'y nagsisipanggilalas, na 
sinasabi ng isa sa iba, Sino 
nga ito,  na siya'y naguutos 
maging  sa  hangin  at  sa 
tubig,  at  siya'y  tinatalima 
nila?".  [Lucas 8:22-25.  Ang 
Dating Biblia (1905)].



27.         BILANG PATUNAY 
NA DIOS ANG 
PANGINOONG CRISTO 
JESUS, SAANG TALATA SA 
BIBLIA NAKASULAT NA 
SIYA AY GALING SA 
WALANG HANGGAN AT 
MERON SIYANG 
KADAKILAAN 
(KAMAHALAN) SA 
PANGALAN NG DIOS?
 

"Nguni't  ikaw,  Beth-lehem 
Ephrata,  na  maliit  upang 
lumagay  sa  libolibo  ng 
Juda, mula sa iyo ay lalabas 
sa  akin  ang  isa  na 
magpupuno  sa  Israel;  na 
ang  pinagbuhatan  niya  ay 
mula nang una, mula nang 
walang  hanggan.  Kaya't 



kaniyang  ibibigay  sila 
hanggang  sa  panahon  na 
siya  na  nagdaramdam  ay 
manganak:  kung 
magkagayon  ang  nalabi  sa 
kaniyang  mga  kapatid  ay 
babalik  sa  mga  anak  ni 
Israel.  At siya'y titindig,  at 
magpapakain  ng  kaniyang 
kawan  sa  kalakasan  ng 
Panginoon,  sa  kamahalan 
ng pangalan ng Panginoon 
niyang  Dios:  at  sila'y 
mananatili;  sapagka't 
ngayon  siya'y  magiging 
dakila  hanggang  sa  mga 
wakas ng lupa." (Mikas 5:2-
4.  Ang  Biblia).  (Ang  guhit 
ay  inilagay  bilang 
pagdidiin).



28.        ANO ANG 
PALATANDAAN NA 
TUNAY NGANG MAY 
KAPANGYARIHAN AT 
KADAKILAAN ANG 
PANGINOONG CRISTO 
JESUS BILANG DIOS NA 
MAKIKITA SA PANAHON 
NG KANYANG MULING 
PAGBABALIK?
 

          "Ang  mga  pangulong 
saserdote nga at ang buong 
Sanedrin  ay  nagsisihanap 
ng  patotoong  kabulaanan 
laban  kay  Jesus,  upang 
siya'y kanilang maipapatay; 
At  yao'y  hindi  nila 
nangasumpungan, 
bagaman  maraming 
nagsiharap na mga saksing 



bulaan. Nguni't pagkatapos 
ay nagsidating ang dalawa, 
At  nangagsabi,  Sinabi  ng 
taong ito, Maigigiba ko ang 
templo ng Dios,  at muling 
itatayo ko sa tatlong  araw. 
At  nagtindig  ang  dakilang 
saserdote,  at  sinabi  sa 
kaniya,  Wala  kang 
isinasagot na anoman? Ano 
itong sinasaksihan ng mga 
ito laban sa iyo? 
 

          Datapuwa't  hindi 
umimik si  Jesus.  At  sinabi 
ng  dakilang  saserdote  sa 
kaniya,  Kita'y 
pinapanunumpa 
alangalang  sa  Dios  na 
buhay,  na  sabihin  mo  sa 
amin  kung  ikaw  nga  ang 



Cristo, ang Anak ng Dios. 
 

          At sinabi  sa  kaniya ni 
Jesus,  Ikaw  ang  nagsabi: 
gayon  ma'y  sinasabi  ko  sa 
inyo,  Buhat  ngayon  ay 
inyong  makikita ang  Anak 
ng tao na nakaupo sa kanan 
ng  Kapangyarihan,  at 
pumaparitong  nasa  mga 
alapaap ng langit."  (Mateo 
26:59-64.  Ang  Dating 
Biblia).
 



29.        ANO ANG 
IBINIGAY NG 
PANGINOONG DIOS 
CRISTO JESUS UPANG 
MAKILALA NATIN SIYA 
NA DIOS?
 

         "Nalalaman  natin  na 
ang sinomang ipinanganak 
ng  Dios  ay  hindi 
nagkakasala;  datapuwa't 
ang ipinanganak ng Dios ay 
nagiingat sa kaniyang sarili, 
at  hindi  siya ginagalaw ng 
masama.  Nalalaman  natin 
na  tayo'y  sa  Dios  at  ang 
buong  sanglibutan  ay 
nakahilig sa masama. 
 

          At nalalaman natin na 



naparito ang Anak ng Dios, 
at  tayo'y  binigyan  ng 
pagkaunawa,  upang  ating 
makilala  siya  na  totoo,  at 
tayo'y nasa kaniya na totoo, 
sa  makatuwid  ay  sa 
kaniyang  Anak  na  si 
Jesucristo.  Ito ang tunay na 
Dios,  at  ang  buhay  na 
walang  hanggan."  (1  Juan 
5:18-20. Ang Dating Biblia). 
(Ang  guhit  ay  sa  amin 
bilang pagbibigay diin).
 



30.        BAKIT NASABI 
NATIN NA ANG 
PANGINOONG CRISTO 
JESUS AY DIOS LALO NA 
NG KANYANG 
BANGGITIN ANG DIOS 
AMA?
 

"Ang  aking  Ama,  na  sa 
kanila ay nagbigay sa akin, 
ay  lalong  dakila  kay  sa 
lahat; at hindi sila maaagaw 
ninoman sa kamay ng Ama. 
Ako  at  ang  Ama  ay  iisa. 
(Juan 10:29-30. Ang Dating 
Biblia).
 

 



31.           BAKIT HINDI 
NILA MAUNAWAAN NA 
DIOS ANG 
PANGINOONG CRISTO 
JESUS, KUNDI 
KINIKILALA LAMANG 
NILA SIYA BILANG 
ISANG PROPETA O TAO 
LANG?
 

JUAN 10:1
"Katotohanan, 
katotohanang  sinasabi  ko 
sa inyo, Ang pumapasok sa 
hindi pintuan ng kulungan 
ng  mga  tupa  kundi 
umaakyat  sa  ibang  daan, 
ang  gayon  ay  tulisan  at 
magnanakaw.
 



JUAN 10:2
Datapuwa't ang pumapasok 
sa pintuan ay siyang pastor 
ng mga tupa.
 

JUAN 10:3
Binubuksan  siya  ng 
bantaypinto; at dinirinig ng 
mga  tupa  ang  kaniyang 
tinig:  at  tinatawag  ang 
kaniyang sariling mga tupa 
sa  pangalan,  at  sila'y 
inihahatid sa labas.
 

JUAN 10:4
Pagka nailabas na niya ang 
lahat ng sariling kaniya, ay 
pinangungunahan niya sila, 
at  nagsisisunod  sa  kaniya 
ang  mga  tupa:  sapagka't 



nakikilala nila ang kaniyang 
tinig.
JUAN 10:5
At  sa  iba'y  hindi  sila 
magsisisunod,  kundi 
magsisitakas  sa  kaniya: 
sapagka't  hindi  nila 
nakikilala ang tinig ng mga 
iba.
 

JUAN 10:6
Sinalita  ni  Jesus  sa  kanila 
ang  talinghagang  ito: 
datapuwa't  hindi  nila 
napagunawa  kung  anong 
mga bagay ang  sa  kanila'y 
sinasalita.
JUAN 10:7
Muli ngang sinabi sa kanila 



ni  Jesus,  Katotohanan, 
katotohanang  sinasabi  ko 
sa inyo, Ako ang pintuan ng 
mga tupa.
 

JUAN 10:8
Ang lahat ng  nangauna sa 
aking  nagsiparito  ay  mga 
magnanakaw  at  mga 
tulisan:  datapuwa't  hindi 
sila dininig ng mga tupa.
 

JUAN 10:9
Ako  ang  pintuan;  ang 
sinomang  taong  pumasok 
sa akin, ay siya'y maliligtas, 
at  papasok  at  lalabas,  at 
makasusumpong  ng 
pastulan.
 



JUAN 10:10
Hindi  pumaparito  ang 
magnanakaw, kundi upang 
magnakaw,  at  pumatay,  at 
pumuksa:  ako'y  naparito 
upang sila'y magkaroon ng 
buhay,  at  magkaroon  ng 
kasaganaan nito.
 

JUAN 10:11
Ako  ang  mabuting  pastor: 
ibinibigay  ng  mabuting 
pastor ang kaniyang buhay 
dahil sa mga tupa.
 

JUAN 10:12
Ang  nagpapaupa,  at  hindi 
ang  pastor,  na  hindi  may-
ari  ng  mga  tupa,  ay 
nakikitang dumarating ang 



lobo,  at  pinababayaan  ang 
mga tupa, at tumatakas, at 
inaagaw  sila  ng  lobo,  at 
pinapangangalat:
 

JUAN 10:13
Siya'y  tumatakas  sapagka't 
siya'y  upahan,  at  hindi 
ipinagmamalasakit  ang 
mga tupa.
JUAN 10:14
Ako  ang  mabuting  pastor; 
at nakikilala ko ang sariling 
akin, at ang sariling akin ay 
nakikilala ako,
 

JUAN 10:15
Gaya ng pagkakilala sa akin 
ng  Ama,  at  ng  sa  Ama ay 



pagkakilala ko; at ibinibigay 
ko ang aking buhay dahil sa 
mga tupa.
 

JUAN 10:16
At  mayroon  akong  ibang 
mga  tupa,  na  hindi  sa 
kulungang  ito:  sila'y 
kailangan  din  namang 
dalhin  ko,  at  kanilang 
diringgin ang aking tinig; at 
sila'y  magiging  isang 
kawan, at magkakaroon ng 
isang pastor.
 

JUAN 10:17
Dahil dito'y sinisinta ako ng 
Ama,  sapagka't  ibinibigay 
ko ang aking buhay, upang 
kunin kong muli.



JUAN 10:18
Sinoma'y hindi  nagaalis  sa 
akin nito, kundi kusa kong 
ibinibigay.  May 
kapangyarihan  akong 
magbigay  nito,  at  may 
kapangyarihan  akong 
kumuhang muli. Tinanggap 
ko ang utos na ito sa aking 
Ama.
 

JUAN 10:19
At  muling  nagkaroon  ng 
isang  pagbabahabahagi  sa 
gitna ng mga Judio dahil sa 
mga salitang ito.
 

JUAN 10:20
At  sinasabi  ng  marami  sa 
kanila,  Mayroon  siyang 



demonio, at siya'y nauulol; 
bakit  ninyo  siya 
pinakikinggan?
 

JUAN 10:21
Sinasabi ng mga iba, Hindi 
sa  inaalihan  ng  demonio 
ang mga sabing ito. Maaari 
bagang  ang  demonio  ay 
makapagpadilat  ng  mga 
mata ng bulag?"  (Juan 10:1-
21 Ang Biblia).
 

 



32.         ANO ANG 
KARAGDAGANG 
PATUNAY NA DIOS ANG 
PANGINOONG CRISTO 
JESUS, MAYROON BA 
SIYANG TRONO / 
LUKLUKAN? 
HANGGANG KAILAN 
MANANATILI ANG 
KANYANG TRONONG 
ITO, AT ANO ANG SETRO 
NG KANYANG 
KAHARIAN?
 

HEBREO 1:8
"Nguni't tungkol sa Anak ay 
sinasabi,  Ang  iyong 
luklukan,  Oh  Dios,  ay 
magpakailan  man;  At  ang 
setro  ng  katuwiran  ay 



siyang  setro  ng  iyong 
kaharian.
 

HEBREO 1:9
Inibig mo ang katuwiran, at 
kinapootan  mo  ang 
kasamaan; Kaya't ang Dios, 
ang Dios mo, ay nagbuhos 
sa  inyo,  Ng  langis  ng 
kasayahang  higit  sa  iyong 
mga  kasamahan."  (Hebreo 
1:8-9. Ang Dating Biblia).

       ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

 

ANG PANGINOONG HESUKRISTO AY 
ANAK NG DIOS, SIYA AY DIOS

Lord Jesus Christ, the Son of Almighty 
God, is God

 

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓



MGA DAGDAG KARUNUNGAN
 

1.)  ANG  UNANG  UTOS  NA  MAY 
PANGAKO

     “Mga anak, magsitalima kayo sa 
inyong  mga  magulang  sa 
Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. 
Igalang mo ang iyong ama at ina (na 
siyang unang utos na may pangako), 
Upang  yumaon  kang  mabuti,  at 
ikaw  ay  mabuhay  na  malaon  sa 
lupa.”  (Efeso  6:1-3.  Ang  Dating  Biblia 
1905).

 

2.) MGA DAPAT PAGKAABALAHAN

     “Turuan mo ang bata sa daan na 
dapat  niyang  lakaran,  at  pagka 
tumanda  man  siya  ay  hindi  niya 
hihiwalayan.”  (Kawikaan 22:6).

 

     “Ang  umiibig  ng  kalayawan  ay 
magiging  dukha:  ang  umiibig  sa 
alak  at  langis  ay  hindi  yayaman.” 
(Kawikaan 21:17).



     “Ang pagpapatutot at ang alak at 
bagong  alak  ay  nagaalis  ng 
kaalaman.” (Hosea 4:11).

 

     “Datapuwa't  layuan  mo  ang 
masasamang pita ng kabinataan, at 
sundin  mo  ang  kabanalan,  ang 
pananampalataya, ang pagibig, ang 
kapayapaan,  kasama  ng  mga 
nagsisitawag sa Panginoon mula sa 
pusong malinis.”  (2 Timothy 2:22).

 

     “Huwag  kayong  padaya:  Ang 
masasamang kasama ay sumisira ng 
magagandang ugali.” (1 Corinto 15:33).

 

3.)  BAWAL  GUMAWA  MAN  O 
LUMUHOD SA MGA REBULTO

     "Huwag kang gagawa para sa iyo 
ng larawang inanyuan na kawangis 
ng  anomang  anyong  nasa  itaas  sa 
langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng 
nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag 
mong  yuyukuran  sila  o 
paglilingkuran  man  sila:  sapagka't 



akong  Panginoon  mong  Dios  ay 
mapanibughuing  Dios,  na  aking 
dinadalaw  ang  kasamaan  ng  mga 
magulang sa mga anak, sa ikatlo at 
sa ikaapat na salin ng nangapopoot 
sa  akin;  At  pinagpapakitaan ko ng 
kaawaan ang libolibong umiibig sa 
akin  at  tumutupad  ng  aking  mga 
utos."  [Deuteronomio  5:8-10.  Ang 
Biblia].

 

     "Sapagka't  pinalitan  nila  ang 
katotohanan  ng  Dios  ng 
kasinungalingan,  at  sila'y 
nagsisamba  at  nangaglingkod  sa 
nilalang kay sa Lumalang, na siyang 
pinupuri  magpakailan  man.  Siya 
nawa."  [Roma  1:25.  Ang  Biblia 
1905].

 

4.)  ANG  MABUTING  PAALALA 
PARA SA  LAHAT

“Magsibalik  kayo  sa  aking  saway: 
Narito,  aking  ibubuhos  ang  aking 
espiritu  sa  inyo.  Sapagka't  ako'y 
tumawag,  at  kayo'y  tumanggi: 



Aking iniunat  ang aking kamay,  at 
walang  makinig;  Kundi  inyong 
iniuwi sa wala ang buo kong payo, 
At  hindi  ninyo  inibig  ang  aking 
saway:  Ako  naman  ay  tatawa  sa 
kaarawan  ng  inyong  kasakunaan: 
Ako'y manunuya pagka ang inyong 
takot  ay  dumarating;  Pagka  ang 
iyong  takot  ay  dumarating  na 
parang  bagyo.  At  ang  inyong 
kasakunaan  ay  dumarating  na 
parang ipoipo;  Pagka ang hirap at 
hapis  ay  dumating  sa  inyo.  Kung 
magkagayo'y  tatawag  sila  sa  akin, 
nguni't  hindi  ako  sasagot; 
Hahanapin  nila  akong  masikap, 
nguni't  hindi  nila  ako 
masusumpungan:  Sapagka't 
kanilang  ipinagtanim  ang 
kaalaman, At hindi pinili  ang takot 
sa  Panginoon.  Ayaw  sila  ng  aking 
payo;  Kanilang  hinamak  ang  buo 
kong  pagsaway:  Kaya't  sila'y 
magsisikain  ng  bunga  ng  kanilang 
sariling  lakad,  At  mabubusog  ng 
kanilang  sariling  mga  kagagawan. 
(Kawikaan 1:23-31). 



 

5.  HUWAG  MAPAGOD  SA 
PAGGAWA NG MABUTI

“At  huwag  tayong  mangapagod  sa 
paggawa  ng  mabuti:  sapagka't  sa 
kapanahunan  ay  magsisipagani  tayo, 
kung hindi tayo manganghihimagod.” 
(Galacia 6:9).
6.  ANG  MARAPAT  NA 
PANALANGIN SA ATING KAAWAY

     “Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, 
Ibigin  ninyo  ang  inyong  mga 
kaaway,  at  idalangin  ninyo  ang  sa 
inyo'y nagsisiusig;” (Mateo 5:44).

 

7.  ANG  PAKINABANG  NG  PAG 
IWAS SA MASAMAG KASAMA

     “Huwag  kayong  padaya:  Ang 
masamang  kasama  ay  sumisira  ng 
magagandang  ugali.”  (1  Corinto 
15:33).

 

8.      MAG-BIGAY  NG  AWA  AT 
TAYO  DIN  NAMAN  AY 
KAAAWAAN:



     "Mangagingat  kayo  sa  inyong 
sarili:  kung  magkasala  ang  iyong 
kapatid,  sawayin  mo  siya;  at  kung 
siya'y magsisi, patawarin mo siya. At 
kung  siya'y  makapitong  magkasala 
sa  isang  araw  laban  sa  iyo,  at 
makapitong  magbalik  sa  iyo  na 
sasabihin,  Pinagsisisihan  ko; 
patawarin mo siya." (Lucas 17:3-4)

 

     "Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y 
umiibig  sa  Dios,  at  napopoot  sa 
kaniyang  kapatid,  ay  sinungaling; 
sapagka't  ang  hindi  umiibig  sa 
kaniyang  kapatid  na  kaniyang 
nakita, ay paanong makaiibig siya sa 
Dios  na  hindi  niya  nakita?  At  ang 
utos na itong mula sa kaniya ay nasa 
atin,  na  ang  umiibig  sa  Dios  ay 
dapat umibig sa kaniyang kapatid." 
(1 John 4:20-21)

 

     "Datapuwa't  ang  sinomang 
mayroong  mga  pagaari  sa 
sanglibutang  ito,  at  nakikita  ang 
kaniyang  kapatid  na 



nangangailangan, at doo'y ipagkait 
ang  kaniyang  awa,  paanong 
mananahan ang pagibig ng Dios sa 
kaniya?  Mumunti  kong  mga  anak, 
huwag  tayong  magsiibig  ng  salita, 
ni  ng  dila  man;  kundi  ng  gawa  at 
katotohanan."  (1 John 3:17-18)

 



9.         ANG ATING KALULUWA AY 
HIGIT  PA  SA  LAHAT  NG  MGA 
KAYAMANAN SA MUNDO:

     "Sapagka't  ano  ang 
pakikinabangin  ng  tao,  kung 
makamtan  niya  ang  buong 
sanglibutan  at  mawawalan  siya  ng 
kaniyang buhay? o ano ang ibibigay 
ng  tao  na  katumbas  sa  kaniyang 
buhay?" [Mateo 16:26. Ang Dating 
Biblia 1905].

 

10.    ANG  PANGUNAHIN  NA 
ATING  HANAPIN  AT 
PAGSIKAPANG MAKAMIT.  

 "Datapuwa't  hanapin  muna  ninyo 
ang  kaniyang  kaharian,  at  ang 
kaniyang katuwiran; at ang lahat ng 
mga  bagay  na  ito  ay  pawang 
idaragdag  sa  inyo.  Kaya't  huwag 
ninyong  ikabalisa  ang  sa  araw  ng 
bukas: sapagka't ang araw ng bukas 
ay  mababalisa  sa  kaniyang  sarili. 
Sukat na sa kaarawan ang kaniyang 
kasamaan.”  (Mateo  6:33-34.  Ang 
Biblia).



PAANYAYA
 

Ang inyo pong nabasa ay maliit na bahagi 
po lamang ng Biblia, at hangad namin na 
sana po ay mabasa rin ninyo ang lahat ng 
mga pahina niyon.

 

Sa tuwing umaga bago natin itiklop ang 
ating  mga  tuhod  para  manalangin  ng 
pagpapasalamat  sa  Dios  sa  Kanyang 
ibinibigay  na  bagong  umaga  sa  atin  ay 
maaari  tayong  maglaan  kahit  isang  (1) 
minuto lang na basahin ang Biblia, at sa 
Kanyang awa at tulong, sa mga araw na 
ipagkakaloob Niya sa atin,  ay matatapos 
rin natin na basahin ang LAHAT na mga 
PAHINA nito. 

 

Ang Biblia ay aklat na sagana sa mga aral 
at  salita  ng  Dios.  Ang  mga  salita  at 
katwiran  Niya  na  magsisilbing  pagkain 
natin  sa  araw-araw,  na  siya  namang 
magpapalakas  at  magbibigay  sigla  sa 
ating buhay.

 

                    Ang Patnugot

 


