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Si Hesus ay gumawa ng maraming himala.  Ang mga
himala ay mga palatandaan upang ipakita na si Hesus
ay tunay na Anak ng Diyos.  Ang unang himala ay ng 
kasal. Isang problema ang lumitaw. Walang sapat
na alak para sa lahat.



Si Maria, ang ina ni Jesus, ay nagsabi sa Kanya
tungkol sa problema, pagkatapos ay sinabihan
ang mga alipin na gawin ang ni Jesus.



“Punan mo ng tubig ang mga palayok
na ito,” sabi ni Jesus.  "Tubig?" 
baka nagtanong sila. Oo, 
tubig ang hiniling ni Jesus.



Pagkatapos ay sinabihan
ni Jesus ang isang alipin
na kumuha sa isang
malaking palayok at 
hayaang matikman ito ng 
namamahala sa piging. 
Ang tubig ay alak
pinakamahusay
na alak!



Ang mga katulong ay 
namangha. Ginawang alak
ni Jesus ang tubig. Ang
Diyos lamang ang ng 
gayong mga himala.



Gumawa si Jesus ng iba pang mga
himala. Isang gabi, Siya at ang
Kanyang mga disipulo ay pumunta
sa bahay ni Pedro. Labis na may 
lagnat ang biyenan ni Peter.



Hinawakan ni Jesus ang kamay ng maysakit
na babae. Sa isang iglap ay naging maayos
na siya. Bumangon siya upang paglingkuran
si Jesus at ang mga alagad.



Tila ang buong lungsod ay nagtipon sa
pintuan nang gabing iyon.  Dumating ang
mga may sakit - bulag, 
bingi, pipi, baldado. 
Maging ang mga taong
may mga demonyong
naninirahan sa kanila
ay kay Jesus. 
Marami kaya Siyang
matutulungan?



Makakatulong si Jesus, ang Anak ng Diyos. 
Tumulong si Jesus. Lahat ng lumapit sa Kanya ay 
gumaling. Ang mga taong kinaladkad ang buhay sa
saklay ay maaari na ngayong at tumakbo at tumalon.



Dumating ang iba, na 
pinasama ng ketong.



Sila ay naging buo
at malinis habang
pinagaling sila ni Jesus.



Ang mga lalaki at babae na may mga demonyo ay 
tumayo sa harap
ni Jesus. 
Inutusan niya
ang mga
demonyo na
umalis sa kanila.  
Habang
sumunod ang
mga, ang mga
natatakot, 
na mga tao
ay naging
mahinahon
at masaya.



Sa likod ng karamihan, apat na lalaki ang nagtangkang
tulungan ang kanilang kaibigan kay Jesus.  Ngunit
hindi sila makalapit. Ano kayang gagawin nila?



Dala ang maysakit sa bubong ng 
bahay, pinaghiwalay ng apat na
matatapat na kaibigan ang
bubong at ibinaba siya. 
Ngayon ay malapit na
siya kay Hesus.



Nakita ni Jesus na
may ang apat na
magkakaibigan. 
Sinabi niya sa
maysakit, "Ang
iyong mga kasalanan
ay pinatawad. 
Higaan at lumakad." 
Tumayo ang
lalaki, mabuti
at malakas. 
Pinagaling
siya ni Jesus.



Hindi nagtagal, nasa bangka si
Jesus kasama ang mga alagad. 
Isang nakakatakot na bagyo
ang bumalot sa dagat.  
Si Jesus ay natutulog. 
Ginising Siya ng mga
disipulo.  "Iligtas mo
kami," sumigaw sila. 
"Mamamatay tayo!"



"Tumahimik ka," utos ni Jesus sa mga alon. Agad
na tumahimik ang dagat.  "Anong klaseng tao ito?" 
Bulong ng Kanyang mga alagad. Maging ang hangin
at dagat ay sumusunod sa Kanya. 
Naniwala sila na si Jesus ay 
Anak ng Diyos dahil ang
Kanyang mga himala
ay nagpakita ng 
Kanyang kaluwalhatian. 
Hindi ito alam ng mga
disipulo, ngunit makikita
nila si Jesus na gumawa
ng mas malalaking himala
habang Siya ay naglilingkod
sa Diyos kasama ng mga tao.



Ang mga Himala ni Hesus

Isang kuwento mula sa Salita ng Diyos, 
ang Bibliya,

ay matatagpuan sa

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

“Ang pagpasok ng Iyong mga Salita liwanag.” 
Awit 119:130



Wakas



Ang kuwento sa Bibliya na ito ay nagsasabi sa atin
tungkol sa atin at gustong makilala mo Siya.

Alam ng Diyos na nakagawa tayo ng masama, na tinatawag
Niyang kasalanan. Ang kaparusahan sa kasalanan ay kamatayan, 

ngunit mahal na mahal ka ng Diyos na ipinadala Niya ang
Kanyang bugtong na Anak, si Hesus, upang mamatay sa Krus at 

maparusahan para sa iyong mga kasalanan.  Pagkatapos ay 
muling nabuhay si Hesus atalanan, gagawin Niya ito! Siya ay 
darating at maninirahan sa iyo ngayon, at ikaw ay mabubuhay

kasama Niya magpakailanman. 

Kung naniniwala ka na ito ang katotohanan, sabihin ito sa Diyos:
Mahal na Hesus, naniniwala ako na Ikaw ay Diyos, at naging

isang tao upang mamatay para sa aking mga kasalanan, upang
ako ay magkaroon ng bagong buhay ngayon, at isang araw ay 

makasama Ka magpakailanman.  Tulungan Mo akong sumunod sa
Iyo at mamuhay para sa Iyo bilang Iyong anak. Amen.

Magbasa ng Bibliya at makipag-usap sa Diyos araw-araw! 
Juan 3:16
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