
Ang Kuwentong ito ay galing sa Bibliya. Totoo ito dahil ito’y Salita ng 

Diyos. Ang Diyos ang Bida sa Kuwentong ito. Siya ay banal. At lahat 

ng kanyang ginagawa ay tama, mabuti at perpekto.



Sa pasimula, nilikha niya ang langit at mundo. Sa pamamagitan lang 

ng kanyang mga salita, nalikha ang lahat sa loob ng anim na araw. 

Pinaganda niya ang mundo at pinuno ng halaman at hayop.



Sa ika-anim na araw, sinabi ng Diyos, “Likhain natin ang tao –

lalaki at babae – ayon sa ating larawan.” Nilikha niya ang tao para 

sambahin siya at mamuhay ayon sa nais niya. 



Pinatira ng Diyos sina Adan at Eba sa isang hardin. Pinagpala sila ng 

Diyos at sinabi, “Magpakarami kayo at pamahalaan ang lahat ng 

nilikha ko sa mundo.” Naging malapit ang relasyon nila sa Diyos.



Pero di nagtagal, pinili nilang magrebelde laban sa Diyos. Ginawa nila 

ang gusto nilang gawin, kahit na ito ay pagsuway sa utos ng Diyos. 



Matuwid ang Diyos at di niya basta-basta babalewalain ang 

kasalanan. Kaya pinalayas sila sa hardin. Dahil nalayo sila sa Diyos, 

pumasok sa buhay ng tao ang pag-aaway, paghihirap, at kamatayan.



Pagkatapos nito, dumami nang dumami ang mga tao. Kumalat ang 

kasalanan sa mga anak nina Adan at Eba – hanggang sa mga 

sumunod na henerasyon. 



Kahit na ang tao’y nilikha sa larawan ng Diyos, pinili ng lahat ng tao 

na sumuway sa Diyos. Naging marahas sila sa isa’t isa. Nagpatuloy 

ito sa mga sumunod pang ilang libong taon.



Sa kabila ng kasamaan ng tao, may plano ang Diyos na ayusin ang 

relasyon ng tao sa kanya. Nagsimula ito kay Abraham. Nagbitiw ang 

Diyos ng isang matibay na pangako sa kanya. 



Sinabi ng Diyos sa kanya, “Gagawin kitang ama ng isang malaking 

bansa. Ang buong mundo ay pagpapalain ko sa pamamagitan 

mo. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo ay magiging akin.”



Kahit matanda na si Abraham, naniwala pa rin siya sa pangako ng 

Diyos na bibigyan siya ng anak. Dahil nagtiwala siya sa Diyos, 

itinuring siyang matuwid at may malapit na relasyon sa Diyos.



Nagkaanak si Abraham, at lumaki nang lumaki ang pamilya niya. 

Tinawag silang mga Israelita. Sila ang magpapakita sa lahat ng tao 

kung paano mamuhay ayon sa nais ng Diyos.



Binigyan sila ng Diyos ng isang malaki at saganang lupain. 

Nagtagumpay sila laban sa mga kaaway nila. Lalo pa silang 

pinagpala ng Diyos bilang pagtupad sa mga pangako niya.



Di nagtagal, ginawa nila kung ano ang gusto nila. Nagrebelde sila, 

sumamba sa mga dios-diosan, at sumuway sa mga utos ng Dios.



Dahil sa pagrerebelde nila, pinarusahan sila ng Diyos. Pinalayas sila 

sa lupain nila at inalipin ng mga bansang kaaway nila. 



Pero hindi pa rin sila pinabayaan ng Diyos. Nagpadala siya ng mga 

mensahero sa kanila para bigyan sila ng babala tungkol sa bigat ng 

parusa ng Diyos, at hikayatin silang magbalik-loob sa Diyos. 



Nangako ang Diyos na isa sa lahi nila ang darating para akuin ang 

mga kasalanan nila at ilapit silang muli sa Diyos. Hindi lang ito para 

sa lahi nila, kundi para sa lahat ng lahi sa buong mundo.



Ilandaang taon na hindi nagsalita ang Diyos sa kanila. Sa panahong 

ito, tinatawag na silang Judio. Nasa ilalim na sila ng pamamahala ng 

kaharian ng Roma, at naghihintay sa darating na Tagapagligtas.



Nakasulat sa aklat ng mga propeta na darating ang isang 

Tagapagligtas na mula sa lahi ni Abraham. Ipapanganak siya ng isang 

birhen sa bayan ng Bethlehem. Siya ang aako sa kasalanan ng lahat 

at maghahari magpakailanman.



Makalipas ang ilandaang taon, nagpadala ang Diyos ng isang anghel 

sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria.



Sabi ng anghel, “Magkakaroon ka ng isang anak na lalaki. Ang 

kaharian niya ay walang katapusan. Mabubuntis ka sa 

pamamagitan ng Espiritu. At siya’y tatawaging Anak ng Diyos.”



Sinabi din niya na ang lalaking ito ang pinakahihintay na Hari at 

Tagapagligtas. Totoo nga, nagsilang si Maria sa Bethlehem ng isang 

lalaki. Pinangalanan siyang Jesus, na ang ibig sabihin, “Ang Diyos na 

Nagliligtas.”



Lumaki si Jesus na kinalulugdan ng Diyos at ng mga tao. Sa buong 

buhay niya, lagi niyang pinipiling sumunod sa gusto ng Diyos at laging 

gawin kung ano ang tama at mabuti sa paningin ng Diyos.



Pinatunayan ni Jesus na siya nga ang ipinangakong Tagapagligtas sa 

pamamagitan ng maraming mga himala tulad ng pagpapagaling sa 

mga maysakit. Sa pamamagitan nito, ipinakita niya ang kanyang 

kapangyarihan bilang tunay na Diyos at Panginoong dapat sundin.



Nanawagan si Jesus sa mga tao, “Dumating na ang Kaharian ng 

Diyos. Magsisi na kayo at maniwala sa Magandang Balita.” May 

ilang nakinig at sumunod sa kanya.



Sa kabila ng mga ginawa niya, marami ang kumalaban sa kanya, lalo 

na ang mga pinuno ng relihiyon nila. Ipinadakip siya, binugbog, 

pinahirapan at ipinako sa krus hanggang mamatay.



Pero ito rin ang itinakdang paraan ng Diyos para iligtas tayo sa ating 

mga kasalanan. Ang buhay at kamatayan ni Jesus ang naging 

pantubos sa ating mga kasalanan.



Namatay si Jesus, inilibing, at sa ikatlong araw, muling siyang 

nabuhay. Sa pamamagitan nito, nagtagumpay siya laban sa 

kasalanan at sa kamatayan. Nasaksihan ito ng 500 katao.



Sabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, “Puntahan n’yo ang lahat ng 

lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan n’yo sila at 

turuang sumunod sa lahat ng utos ko. Sasamahan ko kayo sa 

pamamagitan ng aking Espiritu.”



Pagkatapos, bumalik na si Jesus sa kanyang Ama sa langit. Kitang-

kita ng mga tagasunod niya ang pag-akyat niya sa ulap. 



Pagkaraan ng ilang araw, dumating nga ang Espiritu ng Diyos sa mga 

tagasunod ni Jesus. Siya ang magpapaalala sa kanila ng lahat ng 

itinuro ni Jesus, babago sa kanila para maging tulad ni Jesus, at 

magbibigay ng kakayahang mamuhay sa kagustuhan ng Diyos.



Ito ang simula ng Iglesiya (Church), isang komunidad o pamilya ng 

Diyos na sama-samang sumasamba sa kanya, nagmamahalan sa 

isa’t isa at pinagtutulungan ang misyong iniwan ni Jesus.



Inaanyayahan tayo ng Diyos na ang buhay natin ay maging bahagi ng 

napakagandang Kuwentong ito. Sa pamamagitan ng bautismo sa 

tubig, ipinapakita natin ang pagsisisi, pagtitiwala at pagsunod natin 

kay Jesus.



Babalik si Jesus. Sa araw na iyon, ang lahat ng kasalanan, hirap, at 

kamatayan ay tuluyan nang maglalaho. Masayang makakasama natin 

ang Diyos magpakailanman. Pero ang mga di nagtiwala kay Jesus ay 

tatanggap ng walang hanggang parusa.



Habang hinihintay natin ang pagbabalik niya, patuloy tayong 

mamumuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Patuloy din nating 

ikukuwento at ipapakita sa mga tao kung ano ang buhay na ang 

sinusunod ay ang Panginoong Jesus.


