
His Story, Mine:  Kapag naging isa ang kuwento ng iyong buhay at ni Jesus 

Ang Kuwento ni Sunbeam 

Tama ang Nanay ni Sunbeam—tunay na mahal siya ni Jesu-Cristo at nais niyang makasama siya sa langit. Ngunit 

hindi naunawaan ni Sunbeam kung paanong nangyayari ito. Ang akala niya sapat na ang pagiging mabuti. 

Tanong: Kung ayon lamang sa pagiging mabuting tao ang makapiling ang Diyos sa langit, ano ang sapat na 

kabutihan na dapat abutin? 

Si apostol Pablo ang sumulat ng maraming aklat sa Bagong Tipan ng Biblia. Siya ay isang mabuting tao, relihiyoso 

at isang matuwid na tao. Gayunpaman, masugid niyang ipinahayag na LAHAT ng tao (pati siya) ay hindi kayang 

mamuhay ng dalisay ayon sa hangad ng Diyos para sa lahat. 

Rekomendasyon: Basahin ang aklat sa Bagong Tipan na Roma, ika-3 kabanata, talatang 23-24.  

Hindi sapat ang mabuting pamumuhay upang magkaroon ng wastong relasyon sa Diyos at maranasan ang 

kaluwalhatian ng langit. Ito ay sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa kagandahang-loob ng Diyos na kanyang 

ipinagkaloob sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus-Cristo sa krus. Tulad ng sabi ng Nanay ni Sunbeam—“Mahal 

ka ni Jesu-Cristo.” Ang pag-ibig na iyon ay kanyang ipinamalas nang inialay niya ang kanyang buhay para sa iyo! 

Tinalakay din ni Sunbeam ang mga bagay na mahalaga sa kanya—ang kanyang pagaaral, trabaho, mga kaibigan, 

at ang kanyang kasintahan. Tunay ngang mahalga ang mga ito. Ngunit napagtanto niya na ang mga bagay na 

kanyang pinahahalagahan ang siyang naglayo sa kanya sa Diyos at sa mabuting layunin ng Diyos para sa kanya. 

Tanong: Paano ang buhay mo? Ano ang iyong inaasam? Ano ang mga bagay na inuuna mo sa buhay? 

Isinaalang-alang mo ba na may magandang buhay na plano ang Diyos para sa iyo; na ang pinakamataas na 

hangarin sa buong mundo ay si Jesu-Cristo? 

Kung nais kong mamuhay na si Cristo ang nasa sentro sa halip na "ako," kailangan kong gawin ang ilang mga 

pagsasaayos, maging ang pagkawala ng ilang mga bagay na mahalaga sa akin. Mahal ni Sunbeam si Jesu-Cristo, 

na Diyos, ngunit mahal din niya ang kanyang kasintahan na hindi naniniwala sa Diyos. Isang masakit na desisyon 

ang kanyang hinarap. Sa panahong iyon, binigyan siya ng Diyos ng kalinawan ng pananaw. Ang mga plano at 

hangarin ni Sunbeam ay pansamantala lamang. Ang plano ng Diyos ay para sa kawalang-hanggan. 

Tanong: Ano ang mga hangarin o sino and mga tao sa iyong buhay na nagiging hadlang sa iyong 

pagsunod sa Diyos? Anong mga sakripisyo ang kailangan mong gawin upang mabuhay na nakasentro kay 

Cristo? Handa ka bang gawin ang mga ito? 

Ipinahiwatig ni Sunbeam na ang pinakamabuting paraan na mahalin ang sarili ay sa pamamagitan ng pagmahal 

kay Jesu-Cristo higit sa lahat. Walang lalaki o babae, walang trabaho, walang kayamanan ang maikukumpara sa 

kung anong nakalaan ng Diyos para sa atin. Maaari nating subukan na bigyang-kasiyahan ang ating sarili sa 

pamamagitan ng mga bagay-bagay sa mundo na panandalian lamang, o maaari nating sikaping matamo at 

matamasa ang mga pagpapala ng Diyos, ngayon at magpakailanman! 

Rekomendasyon: Makipag-usap sa Diyos. Sumang-ayon ka sa kanya na siya lamang ang dahilan upang 

tiyak na iyong matamo ang masaganang buhay ngayon at magpakailanman. Ito ay sa pamamagitan ng 

buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo.  

Pasalamatan siya sa kanyang dakilang sakripisyo at magkusang sumunod sa kanya upong iyong ganap na 

matamo ang lahat na kanyang inilalaan para sa iyo. 

Ang maki-ugnay sa isang iglesiya sa North Bay ng San Francisco ay maaaring maging isang magandang kasunod 

na hakbang para sa inyo. Inaanyayahan namin kayo at hinihikayat kayong bisitahin kami, sa www.rebachurches.org, 

upang mahanap ang isang iglesiyang malapit sa inyo sa Napa, Sonoma, Solano, o Marin county. 

Lahat ng personang nasa seryeng His Story, Mine ay kaanib sa isang iglesiya ng Redwood Empire Baptist Assoc. 

Halimbawa sila ng mga taong mapagmahal at tunay na makikilala ninyo sa ating mga iglesiya sa rehiyon. 

Ngunit dahil sa kanyang kagandahang-loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid 

sa pamamagitan ni Cristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila.  —Roma 3:24 MBB 

 


