
 katotohanan 
… kung ito ay katotohanan 

maaari mong patunayan ito 

Kung katotohanan ito 
Ito ay katotohanan para sa lahat 
Katotohanan ito magpakailanman 
Hindi ito tungkol sa opinyon 
Ito ay katotohanan – maaaring mangyari sa iyo 
 
Sinabi ni Hesus – ‘ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo’ 
 

 
Hanapin ang mga banal na kasulatan 
Ang katotohanan ay nasa Bibliya. 
 
Hanapin ang kabanata 
at berso at basahin 
para sa iyong sarili 
 

Linggong Patitipon – 1.30pm & 4.15pm  
 
Woodcroft Revival Hall    255 Pimpala Rd, Woodcroft 
The Vogue Theatre     25 Belair Rd, Kingswood 
Elizabeth Revival Hall  45 John Rice Ave, Elizabeth Vale 
Gawler Revival Hall  53 Panter St, Willaston 

a d e l a i d e r e v i v a l . c o m  F i l i p i n o  /  T a g a l o g    

baptismo 
mula sa salitang Greek na baptizo na 
nanganghulugang pagsasawsaw 
 

Mateo 3: 13-17 
Ang baptismo ay katuparan ng katuwiran 
 

Mateo 28: 18-20 
Inutusan ni Hesus ang binyag bilang 
isang kinakailangang hakbang 
 

Marcos 16: 16 
Mga hakbang sa kaligtasan 
 

Juan 3: 3-5 
Dapat kang ipanganak muli, ng tubig at 
ng Espiritu 
 

Gawa 2: 37-40 
Si Pedro na Apostol ay nagbibigay ng 
malinaw na direksyon kung paano 
maliligtas 
 

Gawa 8: 12 
Ang mga Samaritano, pagkatapos ng 
paniniwala, ay binibinyagan 
 

Gawa 8: 35-38 
Ang pagbibinyag ay sa pamamagitan ng 
paglulubog, hindi pagwiwisik 
 

Gawa 18: 8  
Ang paniniwala sa Salita ng Diyos ay 
dapat magresulta sa Baptismo 
 

Gawa 19: 1-7 
Ang mga taga-Efeso ay nabinyagan at 
tumatanggap ng Espiritu Santo 
 

Roma 6: 4-5 
Ang baptismo ay isang ‘paglilibing’, gaya 
noong inilibing si Hesus sa libingan 
 

1 Pedro 3: 21 
Ang baptismo ay isang sagot ng isang 
malinaw na budhi 
 
 

ang Banal na Espiritu 
katibayan sa pamamagitan ng 
pagsasalita sa ibang wika 
 

Mateo 3: 11 
Ipinangako ni Juan Bautista 
 

Marcos 16: 15-20 
Kinikilala ng mga mapaghimalang 
karatula ang tunay na pangangaral ng 
Salita ng Diyos 
 

Lucas 11: 9-13 
Mabigat na ibinibigay sa mga 
nagtatanong 
 

Lucas 24: 49 
Isang karanasan ng kapangyarihan ng 
Diyos 
 

John 7: 37-39 
Ang mga mananampalataya ay 
tatanggap ng Banal na Espiritu 
 

Mge Galacia 3: 14 
Natupad ang pangako kay Abraham 
 

Gawa 2: 4  
Tinatanggap ng mga alagad ang Banal 
na Espiritu at nagsasalita sa mga bagong 
wika sa unang pagkakataon 
 

Gawa 2: 37-40 
Isang utos at isang pangako sa lahat ng 
sumusunod sa Hesus 
 

Gawa 10: 46 
Ang pagsasalita sa mga wika ay ang 
katibayan ng pagtanggap ng Banal na 
Espiritu 
 

Roma 8: 9-11 
Ang Banal na Espiritu ay kinakailangan 
para sa muling pagkabuhay sa 
pagbabalik ni Hesus 
 

Efeso 1: 13 
Ang Banal na Espiritu ay ang selyo ng 
kaligtasan, at ang garatinya upang 
magmana ng buhay na walang hanggan 
 
 
 
 

nagpapagaling 
kailangan mo lang ng pananampalataya! 
 

Awit 103: 2-3 
Pinagagaling ng Diyos ang lahat ng ating 
mga sakit 
 

Isaias 53: 3-5 
Binayaran ni Hesus ang ating kagalingan 
sa pamamagitan ng Kanyang pagdurusa 
 

Mateo 8: 2-13 
Kinukumpirma ni Hesus ang Kanyang 
kalooban na magpagaling 
 

Mateo 8: 13-17 
Pinagaling ni Hesus ang maraming may 
sakit 
 

Santiago 5: 14-15 
Makakamtam ang kagalingan para sa 
Simbahan 
 
 

mga tanda ng panahon 
ang mga tanda bago ang pagbabalik ni 
Kristo ay nasa paligid natin 
 

Joel 2: 28-32 
Kahanga-hangang araw ng Panginoon 
 

Malakias 4: 1 
Ang mundo ay susunugin tulad ng hurno 
 

Mateo 24 
Mga tanda upang mauna ang pagbabalik 
ni Hesus 
 

1 Mga Taga-Tesalonica 5: 2-3 
Maling mga pangako ng ‘kapayapaan at 
kalingtasan’ 
 

2 Timoteo 3: 1-7 
Mapanganib na mga panahon 
 

2 Pedro 3: 9-14 
Paraan ng pagtakas ng Diyos 
 
 
 
 


