
BANAL NA  
BIBLIYA  
Juan Kabanata 3:1-21 

1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngan-
galang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito 
rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y 

nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro 
na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng 

mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung 
sumasa kaniya ang Dios. 

Gospelfortheroad.org  — Mga larawan ni RichardGunther.org 

Alamin na inilagay ng Diyos 
Ama ang lahat ng iyong mga 

kasalanan sa Panginoong Hesus 
at hinatulan siya bilang iyong lu-
gar sa krus at na si Hesus ay in-

ilibing at muling nabuhay sa 
ikatlong araw. “Sapagka't siya'y 

ginawa niyang kasalanan dahil sa atin, na hindi naka-
kilala ng kasalanan; upang tayo ay maging katuwiran 

ng Diyos sa kanya.” 2Corinthians 5:21  

 

Sa wakas, dapat 
kang maging handa 

mula sa kadiliman ng 
kasalanan tungo sa 
Panginoong Hesu-

Cristo na siyang liwa-
nag ng sanlibutan. 
“Upang idilat ang kanilang mga mata, at ibalik sila 
mula sa kadiliman tungo sa liwanag, at mula sa ka-

pangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos, upang sila ay 
makatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan, at 
mana sa kanila na pinabanal sa pamamagitan ng 

pananampalataya sa akin.” Mga Gawa 26:18 “Nang 
magkagayo'y muling nagsalita sa kanila si Hesus, na 
sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan: ang sumusu-

nod sa akin ay hindi lalakad sa 
kadiliman, kundi magkakaroon 

ng liwanag ng buhay.“ Juan 8:12 

“Sapagka't ang sinomang ta-
tawag sa pangalan ng 

Panginoon ay maliligtas.”      
Roma 10:13  

Hesus                 Nicodemus 

Tagalog 



 3 Sumagot si Hesus at 
sa kaniya'y sinabi, Ka-

totohanan, katoto-
hanang sinasabi ko sa 
iyo, Maliban na ang 
tao'y ipanganak na 
muli, ay hindi siya 

makakakita ng kahari-
an ng Dios. 4 Sinabi 
sa kaniya ni Nico-

demo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya'y 
matanda na? makapapasok baga siyang bilang ikalawa 
sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak? 5 Sumagot si 

Hesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, 
Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espir-
itu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios.   

6 Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang 
ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga. 7 Huwag kang 
magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang 

kayo'y ipanganak na muli. 
 
 

 

8 Humihihip ang 
hangin kung saan 
niya ibig, at nariri-
nig mo ang kani-
yang ugong, ngu-
ni't hindi mo nal-
alaman kung saan 
nanggagaling, at 

kung saan naparo-
roon: gayon ang 

bawa't      
ipinanganak ng 

 

21 Datapuwa't ang 
gumagawa ng kato-

tohanan ay 
lumalapit sa ilaw, 

upang mahayag na 
ang kaniyang mga 
gawa ay ginawa sa 

Dios.  

 

Naipanganak ka na ba?  

Dapat mong kilalanin na ikaw ay makasalanan. 
“Sapagka't sa puso lumalabas ang 

masasamang pag-iisip, mga 
pagpatay, mga pangangalunya, 

mga pakikiapid, mga pagnanakaw, 
mga saksi sa kasinungalingan, mga 

kalapastanganan: ito ang mga 
bagay na nagpaparumi sa tao…” 
Mateo 15:19-20 at dahil may utang kang 
kasalanan, hinahatulan ka. “Sapagkat ang kabayaran 

ng kasalanan ay kamatayan” Roma 

6:23   “At ang kamatayan at ang 
impiyerno ay ibinulid sa dagat-
dagatang apoy. Ito ang ikala-
wang kamatayan.”Apocalipsis 20:14    

    Alamin na mahal ka ni 
Hesucristo, namatay at nag-

buhos ng Kanyang mahalagang 
dugo para sa iyo. "Datapuwa't 

ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, 
na, nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay na-

matay para sa atin." Roma 5:8  
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9 Sumagot si Nico-
demo at sa kaniya'y 

sinabi, Paanong 
pangyayari ng mga 

bagay na ito?         
10 Sumagot si Hesus 
at sa kaniya'y sina-
bi, Ikaw ang guro 
sa Israel, at hindi 
mo nauunawa ang 
mga bagay na ito? 11 Katotohanan, katotohanang si-
nasabi ko sa iyo, Ang nalalaman namin ay sinasalita 

namin, at ang aming nakita ay pinatototohanan 
namin; at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo.  
12 Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol 

sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong 
paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga 
bagay na nauukol sa langit? 13 At walang umakyat sa 
langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid 

baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit.  
 

14 At kung paanong 
itinaas ni Moises 
sa ilang ang ahas, 

ay gayon kina-
kailangang itaas 

ang Anak ng tao;  
15 Upang ang si-
nomang sumam-

palataya ay magka-
roon sa kaniya ng 
buhay na walang 

hanggan.  

3 

 

18 Ang sumasam-
palataya sa kaniya 
ay hindi hinahatu-

lan; ang hindi 
sumasampalataya 
ay hinatulan na, 

sapagka't hindi si-
ya sumampalataya 

sa pangalan ng 
bugtong na Anak 

ng Dios. 

 

 

 

 

 

19 At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa san-
glibutan, at inibig 
pa ng mga tao ang 
kadiliman kay sa 

ilaw; sapagka't 
masasama ang ka-
nilang mga gawa. 

20 Sapagka't ang 
bawa't isa na 
gumagawa ng 

masama ay napo-
poot sa ilaw, at 

hindi lumalapit sa 
ilaw, upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa. 

6 

Kadiliman 

Tingnan ang pahina 4 at 5  
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 Ang kuwento ng Maapoy na Serpente ay matatagpu-

an sa Mga Bilang 

21:5-8  

5 At ang bayan ay 
nagsalita laban sa 
Dios at laban kay 

Moises: Bakit 
ninyo kami pi-

nasampa mula sa 
Egipto, upang ma-

matay sa ilang? 
sapagka't walang 

tinapay at walang tubig; at ang aming kaluluwa ay na-
susuya na sa manang ito. 

 

 

 

6 At ang Panginoon 
ay nagsugo ng 
mababangis na 
ahas sa gitna ng 

bayan, at kanilang 
kinagat ang bayan: 
at maraming tao sa 
Israel ay namatay.  
7 At ang bayan ay 

naparoon kay 
Moises, at nagsabi, 
Kami ay nagkasala, sapagka't kami ay nagsalita laban 

sa Panginoon, at laban sa iyo; idalangin mo sa 
Panginoon, na kaniyang alisin sa amin ang mga ahas. 

At idinalangin ni Moises ang bayan. 

 

8 At sinabi ng 
Panginoon kay 

Moises, Gumawa ka 
ng isang mabagsik na 
ahas at ipatong mo sa 

isang tikin: at 
mangyayari, na bawa't 
taong makagat, ay ma-
bubuhay pag tumingin 

doon.  

 

...at ngayon ay bumalik sa Juan kabanata 3  

16 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 sumam-
palataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng 
buhay na walang hanggan. 17 Sapagka't hindi sinugo ng 
Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang san-
glibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa 

pamamagitan niya.  


