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Maraming salamat sa mga bumubuo ng 
“Children are Important” na samahan !

Chief Editor: Kristina Krauss
Creative Team: Angie Kangas, Dwight Krauss, Flor 
Boldo, Jennifer Sánchez Nieto, Jon Kangas, Julio 
Sánchez Nieto, Mike Kangas, Monserrat Duran 
Díaz, Rubén Darío, Suki Kangas, Verónica Toj, and 
Vickie Kangas.

Translation Team: Ali Atuha, Aline Xavier, Annupama Wankhede, Aroma Publications, 
Benjamin Gaxiola, Blessie Jetender, Blessy Jacob, Carla Mayumi, David Raju, 
Diana de León, Ephraim Njuguna Mirobi, Finny Jacob, Jacob Kuruvilla, Jetender 
Singh, Marcos Rocha, Mary Amelia Hernández, Mathew Das, Nassim Bougtaia, Paul 
Mwangi, Paul Septan, Rubina Rai, Sabrina Benny John, and SubtitleMe.



Kaso Bilang 
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“Sapagka’t nalalaman ko ang mga pagiisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga 
pagiisip tungkol sa kapayapaan, at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pagasa sa 
inyong huling wakas.”  Jeremiah 29:11

Kahit na ako’y bata pa, maari akong makagawa ng malaking mga bagay.

Kamusta, Ako si 
Froggy, at mahal 

ko ang Bibliya 
bukod      

sa mga langaw 

Kaso Bila

Kamusta, Ako si
Froggy, at mahal 

ko ang Bibliya 
bukod      

sa mga langaw 

Kunin ang isang trabaho ngayong lingo na hindi karaniwang sa  iyo, kagaya na lamang 
ng paghuhugas ng mga plato araw-araw, o ilang iba pang trabaho para sa iyong mga 
magulang na hindi mo  madalasna responsibilidad. Panuorin ang Diyos na tulungan kang 
gawin ang mga malalaking bagay!

“Ang kaso ng blunt “Ang kaso ng blunt 
force trauma”force trauma”



“Ang kaso ng 
nawawalang bangkay ”

Kaso Bilang 

Ang Diyos ay nananatiling may pananalig sa oras na nararamdaman kong ang lahat ay hindi na 
maganda ang takbo. 
“Ang Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang 
anak na si Jesucristo na Panginoon natin.” 1 Mga Taga-Corinto 1:9

Magsabi sa isang tao tungkol sa isang panahon na mukhang hindi maganda ang takbo para 
sa iyo, ngunit ang lahat ay naging okay naman sa huli. Ang Diyos ay may itinuro sayong 
importanteng bagay dahil dito.3

Kailangan 
ko ng 

tulong!

a a ga
ko ng 

tulong!tul



“Ang kaso ng lalaking “Ang kaso ng lalaking 
itinapon sa dagat”

Kaso Bilang 

Kapag nakikita ko ang aking kasalanan ay dapat akong magsisi at tigilan ito.    

“Kaya nga mangagsisi kayo, at mangagbalik-loob, upang mapawi ang inyong mga kasalanan, 
upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng 
Panginoon,” Acts 3:19

Ngayong linggong ito maging mas sensitibo sa ilang mga bagay na sinasabi o ginagawa 
mo na mali na kung saan ikaw ay nahihiya. At ayaw mong makita sa isang pampublikong 
bidyo. Magsisi. Humingi ng tulong sa Diyos upang magisip muna at TUMIGIL bago ito 
gawing muli. 4

Tara at Tara a



“Ang kaso ng hindi “Ang kaso ng hindi 
kilalang tumutulong”

Kagaya ng mabait na samaritano, kailangan ko ring maging mabait sa lahat. 

“Sapagka’t kung kayo’y iibig sa nangagsisiibig lamang sa  inyo, ano ang ganti na inyong kakam-
tin? hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis?” Matthew 5:46

Pumili ng isang taong hindi mo kaibigan at makipag-ugnayan sa kanila sa isang palakaibigang 
gawi. Maaari mo silang imbitahan upang maglaro kasama ka pagkatapos ng paaralan, o 
tumawag sa kanila upang pumunta at umupo sa tabi mo sa hapag kainan.5

Kaso Bilang 

Pwede ba 
kitang 

makapitbahay?
kitang

makapitbahay?



Ang Diyos ay minsan ay hihiling sa akin upang maging matapang at magsugal ng mga 
importanteng bagay para sa kanya.  

“Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti; huwag kang 
matakot, ni manglupaypay: sapagka’t ang Panginoon mong Dios ay sumasa iyo saan ka man 
pumaroon.”  Joshua 1:9

Ang Diyos ay maaaring pinili ako upang sumalba sa iba, at ilagay ako rito para sa 
“gayong oras na gaya nito”. Sabihin sa iyong kapitbahay na isa kang Kristiyano at 
hilingin kung gusto nilang pumunta ng simbahan kasama ka sa susunod na linggo. 6

Kaso Bilang “Ang kaso ng silo “Ang kaso ng silo 
ng tagabitay”ng tagabitay”

Ako’y harin ng 
pagmamahal. 



Gaya ng mga ketongin, kailangan kong magsabi ng, “Salamat” sa Diyos para sa kung ano ang 
ginawa niya para sa akin. 

“Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo; sapagka’t ito ang kalooban ng Dios kay 
Cristo tungkol sa inyo.” 1 Mga Taga-Tesalonica 5:18

Gumawa ng isang listahan ng tatlong bagay na hindi mo pa naisip bigyan ng pasasalamat. Ang 
mga bagay na normal tayong nagpapasalamat ay ang pagkain, pananamit, at pamilya. Pag-isipin 
ang iyong mga mag-aaral ng mga bagong ideya upang maging mapagpasalamat; mga bagay 
gaya ng: pagtulong sa iyo na mahanap ang iyong nawawalang kagamitan, pagpapatila ng ulan 
hanggang ikaw ay makarating sa paaralan, pagsakay sa iyong bisikleta nang hindi nahuhulog man 
lang ngayong araw, at iba pa.7

Kaso Bilang 
“Ang kaso ng binagong “Ang kaso ng binagong 

katibayan ng kalusugan”katibayan ng kalusugan”

Hoy, tingin, 
Ako’y 

nakakasayaw!



“Ang kaso ng “Ang kaso ng 
nagpapakitang mga tuta”nagpapakitang mga tuta”

Gaya ni Adan, ako ay responsable upang pangalagaan ang nilikha sa paligid ko.    
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Tubigan ang halaman sa inyong bakuran at tangalin ang mga ligaw na damo sa paligid 
nito, para lumaki ito ng mas mabuti.

“At sila’y binasbasan ng Dios, at sa kanila’y sinabi ng Dios, Kayo’y magpalaanakin, at 
magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin; at magkaroon kayo ng kapangyarihan 
sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawa’t hayop na gumagalaw sa ibabaw 
ng lupa.” Genesis 1:28b 

Kaso Bilang 

At ginawa 
ng Diyos ang 
mga palaka.



“Ang kaso ng malayuang pagiiba 
ng kalagayan ng biktima”

Gaya ng Senturion, ang paniniwala ko ay maaaring baguhin ang mga bagay-bagay para doon sa 
mga taong malayo sa akin. 

“At nang marinig ni Jesus ang mga bagay na ito, ay nagtaka siya sa kaniya, at lumingon at 
sinabi sa karamihang nagsisisunod sa kaniya, Sinasabi ko sa inyo, Hindi ako nakasumpong ng 
ganitong kalaking pananampalataya, hindi, kahit sa Israel man.” Luke 7:9 

Magsulat ng tala sa isang kaibigan o kamag-anak at magtanong kung kamusta na sila at kung 
maaari kang magdasal ng anumang bagay tungkol sa kanila.
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Kaso Bilang 

May app 
ba para 
dyan?



“Ang kaso ng misteryosong 
pag-atake ng pagkabulag”

Mamahalin ko ang aking mga kaaway.    

“Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang 
sa inyo’y nagsisiusig” Matthew 5:44

Bumili ng isang maliit na regalo para sa isang tao na trinato ka ng masama at ibigay 
ito sa kanila. 10

Kaso Bilang 
“Ang kaso ng misteryosong “Ang kaso ng misteryosong

pag-atake ng pagkabulag”pag-atake ng pagkabulag”

Kas

Tignan mo ang 
natagpuan ko!



“Ang kaso ng hindi “Ang kaso ng hindi 
kilalang tagabulong”kilalang tagabulong”

Ang diyos ay makikipagusap sakin sa tuwing nakikinig ako sa kanya.

Ang Diyos ay makikipagusap sa akin kapag ako ay nakikinig sa kanya.
Sa linggong ito, kapanayamin ang ilang mga matanda at humanap ng isang tao, na kagaya ni 
Samuel, ay may narinig mula sa Diyos. 
Magtanong, “Nakipagusap na ba sa iyo ang Diyos? Papaano nakipagusap sayo ang Diyos? Papaano 
mo nalaman na ang Diyos iyon?”
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“…at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga tupa 
sa pangalan, at sila’y inihahatid sa labas…” John 10:3 

Kaso Bilang 

Ako’y naki-
kinig…



“Ang kaso ng “Ang kaso ng 
naglalakad na mummy”naglalakad na mummy”

Mahal parin ako ng Diyos kahit na masasamang mga bagay na ang nangyayari. 

“Sinabi sa kaniya ni Hesus, Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang 
sumasampalataya sa akin, bagama’t siya’y mamatay, gayon ma’y mabubuhay siya;’” John 11:25

Gumawa ng mabuting bagay para sa isang tao na kilala mong may nangyaring masama 
sa kanila. 12

Kaso Bilang 

Tingin, 
pindutin lamang 
ang “susunod” 

dito… 

pinduti
ang “s

di



“Ang kaso ng “Ang kaso ng 
pagbabanta”pagbabanta”

Gusto ng Diyos na lagi nating sasabihin ang totoo.

Mag-isip ng kasinungalingan na sinabi mo. Piliing huwag nang mag sinungaling sa iba kailanman. 
Kumuha ka ng kapirasong papel, at isulat ang kasinungalingang iyon. Magsulat ng dasal, na 
humihingi ng tulong sa Diyos na hindi ka na magsisinungaling kailanman. Kunin ang papel at 
sunugin ito sa labas ng inyong bahay. 13

Kaso Bilang 

“Huwag kayong mangagbubulaan sa isa’t-isa; yamang hinubad ba ninyo ang datihang 
pagkatao pati ang kaniyang mga gawa.” Mga Taga-Colosas 3:9

Ito ba’y 
kwento 

tungkol sa 
pera?



“Ang kaso ng kakaibang “Ang kaso ng kakaibang 
mga bangungot”mga bangungot”

Alam ko na binigyan tayo ng Diyos ng magkakaibang regalo para sa aking mga kaibigan at 
pamilya.     

Gumawa ng listahan ng tatlong taong kilala mo at paano sila binigyan ng Diyos ng 
regalo ng talento, abilidad, o kakayahan na iba kaysa sa iyo. Magdasal at humingi ng 
tulong sa Diyos para tulungan ka na hindi magselos sa kanilang mga regalo.  14

“Datapuwa’t ngayo’y inilagay ng Diyos ang bawa’t isa sa mga sangkap ng katawan, ayon 
sa kaniyang minagaling. At kung ang lahat nga’y pawang isang sangkap, saan naroroon ang 
katawan?” 1 Mga Taga-Corinto 12:18-19

Kaso Bilang 

Namili ako 
ng mga 

pampainit.
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“Sapagka’t ngayo’y 
malabo tayong nakakikita 
sa isang salamin; nguni’t 
pagkatapos ay makikita 
natin sa mukhaan: ngayo’y 
nakikilala ko ng bahagya, 
nguni’t pagkatapos ay 
makikilala ko ng gaya 
naman ng pagkakilala sa 
akin.”
1 Corinto 13:12


