Lugar>

Tagapagligtas at aking Panginoon.
Salamat sa pagpapatawad sa aking mga
kasalanan at

pagbibigay
ng buhay ng

walang hanggan.
Gabayan mo po

Edad>

ako at akayin

mo ako ayon sa
iyong kalooban.
Sa pangalan ni
Hesus. Amen.

Sumagot naman sila, “Sumampalataya ka sa
Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at
ang iyong sambahayan.” (Mga Gawa 16:31)

Pangalawa (2) Lahat tayo ay makasalanan.
Pinaghihiwalay tayo ng kasalanan sa Diyos

Pang-apat (4) Kung tatanggapin mo
si Hesu-Kristo bilang Tagapagligtas at
Panginoon, maaari kang maging anak
ng Diyos.

krus. Binubuksan ko po ang aking puso
na tanggapin ka, Hesus, bilang aking

Oras>

Mahal ka ng Diyos at
Una (1)
may magandang plano para sa iyong
buhay .

pamamagitan ng iyong pagkamatay sa

Pangatlo (3) Si Hesu-Kristo ay namatay
sa krus para sa iyo. Sa pamamagitan lamang
Niya, maaari mong malaman at maranasan
ang pag-ibig at plano ng Diyos para sa iyong
buhay.

sa pagtubos

sa aming mga
kasalanan sa

aming simbahan!

<Roma 3:23> Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang
sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.

<Juan 1:12> Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang
maging anak ng Diyos.

kong maniwala

sa Iyo. Salamat

<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.

.

Panginoong
Hesus, nais

ng imbitahan sa
Nais kita

<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.

a-sama tayong manalang
Sam
in

Huwag mong kalilimutan!
<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.
<Roma 3:23> Sapagkat ang lahat ay nagkasala,
at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian
ng Diyos.
<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.
<Juan 1:12> Subalit ang lahat ng tumanggap
at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya
ng karapatang maging anak ng Diyos.

Apat na mga Espirituwal
na kwento para sa mga bata

Paano ito tiklupin sa isang libro.
1. Tiklupin ang papel nang patayo sa
kalahati.
2. Buksan at pagkatapos ay itiklop
ang papel nang pahiga sa kalahati.

3. Tiklupin ang bawat gilid ng papel
ng pahiga sa kalahati kasama ang
gitnang linya.
4. Ang papel ay dapat nahahati sa
8 pantay na seksyon.

5. Tiklupin ang papel ng pahiga
sa kalahati at pagkatapos ay
gupitin sa kalahati. Sundan ang
linya sa paggupit.

Putol na linya

6. Panghuli, hawakan ang papel sa bawat
gilid, itulak ang bawat gilid pa-gitna upang
matiklop ito.
7. Doon na nagtatapos!
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