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Naghimo si Jesus ug daghang milagro. Ang mga
milagro maoy mga timailhan sa pagpakita nga si
Jesus mao gayod ang Anak sa Diyos. Ang unang 
milagro nahitabo sa usa ka kombira sa kasal. Usa 
ka problema ang mitungha. Walay igo nga bino alang

sa tanan.
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Gihikap ni Jesus ang kamot sa masakiton nga 
babaye. Sa usa ka gutlo naayo na usab siya. 
Mitindog siya aron pag-alagad kang Jesus ug 
sa mga tinun-an.

Natingala ang mga 
sulugoon. Gihimo ni 
Jesus ang tubig nga 
bino. Ang Dios lamang 
ang makahimo sa 
maong mga milagro.

“Pun-a ug tubig kining mga tadyaw,” 
miingon si Jesus. “Tubig?” basin 
nangutana sila. Oo, tubig ang 
gipangayo ni Jesus.

Naghimo si Jesus ug ubang mga
milagro. Usa ka gabii, Siya ug
ang Iyang mga disipulo miadto
sa balay ni Pedro. Ang
ugangang babaye ni Pedro 
grabeng gihilantan.

Unya giingnan ni Jesus 
ang pagkuha gikan sa 
usa ka dako nga 
kaldero nagdumala sa 
kombira. Ang tubig 
nahimo nang bino! 
Maayong bino! Ang 
kaayo nga bino!

Si Maria, ang inahan ni Jesus, misulti
Kaniya mahitungod sa problema, dayon
misulti sa mga sulugoon sa pagbuhat sa
bisan unsa nga gisugo ni Jesus.
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Sa luyo sa panon, upat ka lalaki ang misulay sa
pagtabang sa ilang higala ngadto kang Jesus. 
Apan dili sila makaduol. Unsa may ilang mahimo?

Nangaayo sila ug
nahinlo samtang
giayo sila ni Jesus.

Si Jesus, ang Anak sa Diyos, makatabang. Si Jesus 
gayod. Ang tanan nga miduol Kaniya nangaayo. Ang 
mga tawo nga nagguyod sa kinabuhi gamit ang saklay 
mahimo nang makalakaw ug ug makalukso.

Ang mga lalaki ug babaye nga gisamok sa mga ni
Jesus. Iyang 
gisugo ang mga 
demonyo sa 
pagbiya kanila. 
Samtang mga 
nahadlok, dili 
malipayon nga 
mga tawo 
nahimong 
kalmado ug 
malipayon.

Ang uban nangabot, nga
nahimong mangil-ad 
tungod sa sanla.

Morag ang tibuok 
siyudad nagtigom 
sa pultahan 
nianang gabhiona.  
Miabot ang mga 
masakiton - buta, 
bungol, amang, 
bakol. Bisan ang 
mga tawo nga may 
mga demonyo 
nga kay Jesus. 
Makatabang ba 
Siya sa daghan 
kaayo?
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Ang Kataposan

“Hilum,” mimando si Jesus sa mga balud. Diha-diha
dayon, malinawon ang dagat. “Unsang matanga sa
tawo kini?”  Mihunghong ang iyang mga tinun-an. 
Bisan ang hangin ug dagat mituman Kaniya. 
Nagtuo sila nga si Jesus mao
ang Anak sa Dios tungod kay 
ang Iyang mga milagro
nagpakita sa Iyang
himaya. Ang mga
disipulo wala mahibalo
niini, apan sila makakita
kang Jesus nga mohimo ug
mas dagkong mga milagro
samtang Siya nag-alagad sa
Dios taliwala sa mga tawo.

Nakita ni Jesus 
nga ang upat ka 
higala adunay 
pagtuo. Miingon 
siya sa masakiton, 
“Gipasaylo na ang 
imong mga sala. 
Kuhaa ang imong 
ug lakaw.”  
Mitindog ang 
tawo, maayo ug 
kusgan. Giayo 
siya ni Jesus.

Ang mga Milagro ni Jesus

Usa istorya gikan sa Pulong sa Diyos, 
ang Bibliya,

makit-an sa

Mateo 8–9; Marcos 1–2, 4, 
Lucas 4, 8; Juan 2

“Ang pagsulud sa Imong mga pulong naghatag
kahayag.”  Salmo 119:130

Sa wala madugay, si Jesus diha sa
sakayan uban sa mga tinun-an. 
Usa ka makalilisang nga unos
ang mikusokuso sa dagat. 
Si Jesus natulog. Ang
nalisang nga mga disipulo
mipukaw Kaniya. “Ginoo, 
luwasa kami,” mituaw
sila. “Mamatay kami!”

Nagdala sa masakiton nga tawo
ngadto sa atop sa balay, gibira sa
upat ka matinumanong mga
higala ang atop ug gipaubos
siya. Karon siya duol
na kang Jesus.
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Inga istorya sa Bibliya nagsulti bahin sa among 
katingalahang kanamo ug gusto nga mailhan mo Siya.

Dios nga nakahimo kita mga dili maayo nga butang, 
nga gitawag Niya nga sala. Ang silot alang sa sala mao ang

kamatayon, apan ang Dios nahigugma kanimo sa hilabihan Iyang
gipadala ang Iyang bugtong nga Anak, si Jesus, aron mamatay

sa Krus ug silotan alang sa imong mga kasal-anan. Unya sa
nga pasayloon ang imong mga Siya ug mopuyo kanimo

karon, ug mabuhi ka uban Kaniya sa.

Nagatoo ka nga kini ang tinuod, isulti kini sa Diyos:
Minahal nga Jesus, nagatoo ako nga ikaw ang Diyos, ug nahimong
tawo nga mamatay alang sa akong mga sala, ug karon nabuhi ka
usab. Palihug pag-anhi sa akong kinabuhi ug pasayloa ang akong

mga sala, ako bag-ong kinabuhi karon, ug usa ka adlaw nga
makaupod Ka sa hangtud. Tabangi Kanimo ug mabuhi

alang Kanimo ingon Imong. Amen.

Pasaha ang Bibliya ug pakigsulti sa Dios adlaw-adlaw! Juan 3:16 21 22
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