
 
ANO ANG KINAKAILANGIN NIYA SA TUNGKOL SA 
KRISTO? 
      "Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ... 
na inilibing siya, at muling binuhay muli ang ikatlong araw 
ayon sa mga kasulatan" (I Corinto 15: 3,4). 
 
KAPAG ANG DAPAT NATIN AKO SA KRISTO? 
      Ngayon! "Masdan, ngayon ay ang tinanggap na panahon; 
narito, ngayon ay ang araw ng kaligtasan "(II Corinto 6: 2). 
 
PAANO AKO MAKAKUHA NI CRISTO? 
      Napagtatanto na ikaw ay isang makasalanan, hilingin sa 
Kanya na patawarin ang iyong kasalanan at magtiwala sa 
Kanya upang iligtas ka. "Sapagkat ang sinumang tatawag sa 
pangalan ng Panginoon ay maliligtas" (Mga Taga Roma 
10:13). 
 
PAANO AKO MALALAMAN KUNG AKO AY NASA 
NAWALA? 
      Dalhin ang Diyos sa Kanyang Salita, "Ang may Anak ay 
may buhay" (I Juan 5:12). "Ang mga bagay na ito ay isinulat 
ko sa inyo na naniniwala sa pangalan ng Anak ng Diyos, 
upang malaman ninyo na kayo ay may buhay na walang 
hanggan" (I Juan 5:13). 
       
ANG KALIGTASAN AY MAGAGAMIT? 
       Ang tunay na pananampalataya kay Cristo ay nagdudulot 
ng buhay na nagbago. "Kung ang sinoman ay nasa kay 
Cristo, siya ay isang bagong nilalang: ang mga lumang bagay 
ay lumipas: narito, ang lahat ng mga bagay ay naging 
bago" (II Corinto 5:17). "Ikaw ay magiging saksi niya" (Mga 
Gawa 22:15). 
 
AY NAKAIBIG-ULING ANG BAWAT KIDAN? 
      Oo! Iyon ang nais malaman ng bawat bata! 
Magsisi sa iyong mga kasalanan at tanggapin ang Panginoong 

Jesu-Cristo bilang iyong Tagapagligtas ngayon.                 
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Ano ang kuryente? "" Saan nagmula ito? "" 
Maaari ko bang hawakan ang isang mataas 
na kawad na linya? " 
Mga Tanong! Mga Tanong! Ang mga bata ay 
puno ng mga tanong! Ngunit ang 

pagtatanong sa mga tamang katanungan at pagkuha ng 
tamang mga sagot ay maaaring gumawa ng lahat ng 
pagkakaiba sa kaligtasan ng buhay, sa buhay o kamatayan. 

 
      "Makakaapekto ba ang kagat ng aso?" 
 

  
"Ang mga berry ba ay ligtas na makakain?" 
 
      At sa tahimik, malubhang sandali, hinihiling 

ng mga bata ang pinakamahalagang tanong ng lahat - 
"Saan ako nanggaling?"; "Sino ako?"; "Sino ang Diyos?"; 
"Ano ang kasalanan?"; "Paano ako maliligtas?"; 
"Mahalaga ba talaga ito?" 
      Ang paghahanap ng mga tamang sagot sa mga tanong 
ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Ito ay, sa katunayan, 
isang bagay ng buhay at kamatayan. 
       
Narito ang ilang mga bagay na nais malaman ng bawat bata! 
 
 
SINO ANG DIYOS? 
      Ang Diyos ay umiiral, walang hanggan, di nakikita, 
totoong Diyos, na lumikha ng kalangitan at lupa, mga tao, 
at lahat ng bagay. 
            
PAANO KO MALALAMAN NA TUNAY? 
      Ibinigay sa atin ng Diyos ang Biblia upang malaman 
natin ang tungkol sa Kanya, ang Kanyang pagmamahal, at 
ang Kanyang Kaligtasan. "Ang iyong salita ay 
katotohanan" (Juan 17:17). 
 

ANO ANG SALITA? 
      Ang kasalanan ay anumang gawa, pag-iisip, o saloobin 
na hindi nalulugod at niluluwalhati ang Diyos. 
 
SINO ANG HESUS KRISTO? 
      Siya ang Diyos na walang hanggan, bugtong na Anak. 
"... Ito nga ang Cristo, ang Tagapagligtas ng 
sanlibutan" (Juan 4:42). "... Ikaw ay si Cristo, ang Anak ng 
buhay na Diyos" (Juan 6:69). 
 
SINO ANG NAGKASALA? 
      Ang bawat tao'y. "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at 
nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos" (Mga Taga Roma 
3:23). "Walang matuwid, wala, kahit isa" (Roma 3:10). 
 
ANG ISANG PANGANGATUWIRAN PARA SA SALIN? 
      Oo. "Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan" (Mga 
Taga Roma 6:23). Ang ibig sabihin nito ay walang 
hanggang kamatayan sa impiyerno bukod sa Diyos. 
 
PAANO AKO MALAKI NA PAGSASAMA? 
      Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoong 
Hesukristo bilang iyong nag-iisang Tagapagligtas. Sa krus 
binayaran Niya ang multa para sa iyong kasalanan. "Si 
Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan" (I Corinto 
15: 3). 
 
BAKIT NYA GINAWA IYON? 
      Dahil mahal ka ng Diyos. "Sapagka't gayon na lamang 
ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang 
kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa 
kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi 
magkaroon ng buhay na walang hanggan" (Juan 3:16). 
 
ANUMANG ANUMANG PARAAN SA IBA PARAAN 
NA NASA NAWALA? 
      Hindi. Ang pananampalataya kay Kristo ay nag-iisa. 
"Wala ring kaligtasan sa anumang iba pang" (Mga Gawa 
4:12). 
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