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Panimula

Bago Siya umakyat sa langit, nag-iwan si Jesus ng isang gawain sa Iglesya, ang pagpaparami ng mga 
disipulong namumuhay nang gaya sa Kanya—puspos ng biyaya at katotohanan (Mateo 28:19-20; 
Juan 1:14). Ito ang naging plano, at nanatiling plano, ng Diyos upang abutin ang mundo para kay 
Cristo. Kung kakatasin ang kahulugan ng Pagdidisipulo, ito ay pagdala sa di-mananampalataya 
sa pagtitiwala kay Jesus lamang para sa buhay na walang hanggan at pagturo sa kanyang sumunod 
kay Cristo sa lahat ng aspeto. Ito ay isang masiglang paglalakbay kung saan si Jesus ay humihingi 
sa mga Cristiano ng pahigpit nang pahigpit na patunay simula sa araw na kilalanin nila si Cristo, 
sa pangkalahatan hanggang sa mas partikular na aspeto.

Ang layon ng pagdidisipulo ay upang maging kahawig ng Panginoong Jesu-Cristo  
ang dinidisipulo (Mateo 10:24-25). Handog ng Patuloy Lang ang isang maayos na 
pamamaraan para ilapit ang isang di-Cristiano tungo kay Cristo, itatag siya, at ihanda 
sa kanyang ministeryo upang makapagparami ng ibang tagasunod ni Cristo. Ang 
pinakahangarin ay iudyok ang mga tao na sumampalataya kay Cristo at turuan silang 
abutin at turuan ang iba, na aabot at magtuturo rin sa iba, na siya ring aabot at 
magtuturo sa iba, etc. (2 Timoteo 2:2), upang bumuo ng haligi ng isang bagong 
sibol na iglesyang sumasalalay sa biyaya ng Diyos!

Kung ang isang disipulo ay walang sariling Biblia, maaring bigyan siya ng 
kanyang tagadisipulo/tagasanay ng kanyang sariling kopya. Io-orient siya ng 
kanyang tagadisipulo/tagasanay tungkol sa Biblia sa kanilang unang pagkikita: 
“Ang Biblia ay nahahati sa animnapu’t anim na iba-ibang aklat—39 sa Lumang 
Tipan at 27 sa Bagong Tipan. Nagbadya ang Lumang Tipan sa pagdating ni 
Cristo; isinalaysay ng Bagong Tipan ang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay, 
huling tagumpay at paghahari sa lupa ni Cristo. Para makahanap ng aklat sa 
Biblia, tingnan ang Nilalaman sa unahan ng Biblia. Nahati ang Biblia sa mga 
kabanata at bersikulo o talata. Halimbawa, ang Juan 1:1 ay tumutukoy sa aklat 
ni Juan, chapter 1, verse 1. Tutulungan ka ng iyong tagasanay sa paghahanap ng 
mga verse na hindi nakasama sa lesson na ito. Sa bawat lesson, babasahin 
ng disipulo ang mga verse ng Biblia para sa kanyang tagadisipulo/
tagasanay.”

Sasagutan linggu-linggo ang training manual na ito habang tinuturo ng 
tagadisipulo/tagasanay. Matatagpuan ang mga sagot sa mga guhit at katanungan 
sa hulihan ng bawat lesson. Ang mga lesson ay ang mga sumusunod:

  Lesson 1: Plano ng Kaligtasan
  Lesson 2:  Pag-unawa sa Panalangin
  Lesson 3:  Araw-araw na Pakikitagpo sa Diyos
  Lesson 4:  Ang Diyos na Nagligtas sa Atin
  Lesson 5:  Ang Iglesya, ang Komunidad ng Diyos
  Lesson 6:  Paglaban sa Kahihiyan sa pamamagitan  
    ng Biyaya at Katotohanan
  Lesson 7:  Ang Kalooban ng Diyos para sa Iyong Buhay
  Lesson 8:  Pananatili sa Salita ng Diyos

Bago makaabante sa susunod na lesson ang isang disipulo, kailangan niyang maunawaan at 
makumpleto ang kasalukuyang lesson. Bago matapos ang kabuuang pagsasanay, kailangang 
mag-umpisang magdisipulo/magsanay ang sinasanay na disipulo ng mga bagong mananampalataya. 
Sa karaniwan, tatagal nang mga walong (8) linggo para makumpleto ang short-term discipleship 
training, depende sa bilis ng disipulo. Patuloy na magkikita ang disipulo at tagadisipulo pagkatapos 
ng lesson 8 para pag-aralan ang mga Aklat ng Juan at Roma.



Ang pagdidisipulo ay maaring gawing one-on-one o bilang small group. Habang nadadagdagan 
ang mga nagtitiwala kay Cristo at dumarami ang mga disipulo, uusbong nang kusa ang mga 
bagong iglesyang puspos ng biyaya ng Diyos!

Karamihan sa discipleship training na ito ay hango sa T4T model na ginawa ni Steve Smith kasama 
si Ying Kai (tingnan ang t4tonline.org).

Malayong higit ang pagpapala ng pagdidisipulo kaysa mga oras at pagpapagal na binuhos sa 
pagdidisipulo sa pamamagitan ng biyaya at katotohanan ni Cristo. Sinabi ni Jesus, “Ako’y malapit 
nang dumating at dala ko ang aking gantimpala, upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang 
ginawa” (Pahayag 22:12). Sa pagbabalik ni Jesus, gagantimpalaan Niyang lubos ang lahat ng sumunod 
sa Kanyang utos na gawing disipulo ang lahat ng bansa (Mateo 28:19-20; Marcos 16:15).
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Lesson 1: PLANO NG KALIGTASAN

Nilikha tayo ng Diyos dahil gusto Niyang magkaroon ng espesyal na ugnayan sa atin. Nais Niyang 
makapiling tayo sa langit sa walang hanggan. Mayroon na bang nagpaliwanag sa iyo mula sa Biblia 
kung paano ka makakasigurong pupunta ka sa langit kapag namatay ka? Kung wala pa, pwede ko 
bang ituro sa iyo? Ang ebanghelyong nagtitiyak ng ating tahanan sa langit ay naglalaman ng parehong 
masama at mabuting balita. Ang masamang balita ay tungkol sa atin. Ngunit ang magandang balita 
ay tungkol sa Diyos.

I. May Problema Tayo na Naghihiwalay sa Atin mula sa Diyos. [MASAMANG BALITA]

A. Ang ating problema ay tinatawag na ________________________.

Sabi ng Biblia sa Roma 3:23, “Ang lahat ay nagkasala, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng 
Diyos.”

Ang kasalanan ay __________________________ sa Kautusan ng Diyos (1 Juan 3:4).

Halimbawa:
 Nagsinungaling ka sa iyong kaibigan.
 Ninakawan mo ang isang sari-sari store.
 Nag-iisip ka ng masama laban sa mga nakasakit sa iyo.

B. Ang kaparusahan para sa ating kasalanan ay ______________________ sa impyerno.

Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; ngunit ang kaloob ng Diyos na walang 
bayad ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. Roma 6:23

Sa Biblia, ang kamatayan ay _________________ sa Diyos. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin 
mula sa Diyos dahil Siya ay banal, matuwid, at perpekto. Hindi maaring manatili ang kasalanan sa 
Kanyang kinaroroonan.

Nakaramdam ka na ba ng kalungkutan? ____________. Nakakaramdam ng kalungkutan ang mga 
tao sa buong mundo. Ang dahilan kung bakit nakakaramdam ka ng kalungkutan ay dahil nahiwalay 
ka sa Diyos. Kahit na marami kang kapamilya o kaibigan at gumagamit ka ng bawal na gamot, 
malulungkot ka pa rin sa loob dahil tanging ang Diyos lamang ang makakapuno ng pinakamalalim 
mong pangangailangan.

Sabi ng Biblia, ang kahuli-hulihang parusa sa kasalanan ay _________________. Ang impyerno ay 
lugar kung saan hindi tumitigil sa pagliyab ang apoy at ang mga uod ay hindi tumitigil sa pagkain 
ng iyong laman (Marcos 9:43-48; Pahayag 20:15).

Maaring sabihin mo, “Aba, hindi ako kasingsama niya,” o “Hindi ako nagkasala nang kasindami ng 
kanya.” Ngunit kahit na nakagawa ka ng __________________ kasalanan, hiwalay ka sa Diyos at 
marapat na mapunta ka sa impyerno. Ito ay ___________________ BALITA!

II. Nagbigay ang Diyos ng Solusyon sa Ating Problema. [MAGANDANG BALITA]

Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang 
tanging Anak.          
           Juan 3:16a

Labis kang ______________ ng Diyos kaya’t ipinadala Niya ang Kanyang bugtong na Anak na 
si Jesu-Cristo sa lupa. Higit 2,000 taon na ang nakalipas, si Jesus ay isinilang sa mundo. Nang 
namuhay Siya sa mundo, katulad din Siya sa iyo at sa akin. May pamilya Siya at _____________ 
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(Marcos 3:31-32; Juan 15:14-15). Meron pa nga siyang trabaho bilang isang karpintero (Marcos 
6:30). Ngunit may isang bagay tungkol kay Jesus ang kakaiba sa akin at sa iyo. Si Jesus ay hindi 
kailanman _______________ dahil Siya ay, at nananatiling, _______________ (Juan 1:1, 14, 17; 
5:17-18; 10:30; 12:44-45; 14:7-11; 20:28; Roma 1:3-4; 9:5; Tito 2:13; Hebreo 1:8; 1 Juan 5:20).

A. Si Jesu-Cristo, ang Diyos na naging Tao, ay ________________ para sa ating mga kasalanan sa 
Krus at, pagkatapos ng tatlong araw, Siya ay _______________ mula sa mga patay (Juan 1:1, 
14, 17; Roma 5:8; 1 Corinto 15:1-8).

Ngayon, mga kapatid, ipinaaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, 
na inyo nang tinanggap, na siya naman ninyong pinaninindigan, na sa pamamagitan nito kayo 
ay ligtas, kung matatag ninyo itong panghahawakan—malibang kayo’y sumampalataya nang 
walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap: na si Cristo 
ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya’y inilibing; at muling 
binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan, at siya’y nagpakita kay Cefas, at pagkatapos 
ay sa labindalawa. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na limang daang kapatid. 
          1 Corinto 15:1-6a

Sa buod, ang ebanghelyong nagdulot ng ating kaligtasan ay ang katotohanang si Cristo’y ______________ 
para sa ating kasalanan at ______________ mula sa mga patay.

Kung patay pa si Jesus, matutulungan ka ba Niya? ______________. Pupunta ka ba sa libingan 
ng isang patay at magsasabi, “Maari po bang bigyan mo ako ng makakain?” _____________. Sa 
parehong paraan, kung si Jesus ay patay pa, hindi ka Niya matutulungan. Ngunit si Jesus ay 
hindi patay. Siya ay buháy, kaya nagpapatunay na Siya ay Diyos (Roma 1:3-4). Dahil si Jesus ay 
buháy, may kapangyarihan Siyang iligtas ka mula sa impyerno at bigyan ka ng buhay na walang 
hanggan upang ikaw ay makasama ng Diyos sa walang hanggan sa langit. Ang kailangan lamang 
gawin ay ________________ sa Kanya. Sinasabi ng Biblia na ang buhay na walang hanggan ay 
kaloob na walang bayad (Roma 6:23; Efeso 2:8-9).

Kapag may nagbigay sa iyo ng isang regalo sa Pasko, kailangan bang bayaran ito?___________, 
o hindi na ito magiging regalo. Ganoon din, wala kang magagawa para maging karapat-dapat 
magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang anumang mabuting gawa ang makakapagdala 
sa iyo sa langit. Ang mabubuting ating nagagawa, sinasabi, at iniisip ay hindi makakaalis sa ating 
mga kasalanan. Tanging si Jesus lamang ang makakaalis sa ating mga kasalanan, dahil si Jesus 
lamang ang namatay sa krus upang bayaran ang kaparusahan sa lahat ng ating mga kasalanan 
at nabuhay muli. Kung sinisikap mong maging mabuti para makarating sa langit, sinusubukan 
mong iligtas ang iyong sarili. Sinasabi mo kay Jesus na hindi mo Siya kailangan. Ngunit hindi 
natin maililigtas ang ating sarili. Kailangan natin ang isang Tagapagligtas. Kailangan natin si 
Jesu-Cristo.

A. Inaanyayahan ka ngayon ng Diyos na sumampalataya kay Jesu-Cristo lamang na bigyan ka ng 
buhay na walang hanggan at patawarin ang lahat ng iyong mga kasalanan. Anong aklat sa Biblia 
ang isinulat upang magsabi sa mga di-Cristiano kung paano makakarating sa langit?

 
 ____________ na ulit na ginamit ni Juan ang salitang manampalataya sa kanyang Ebanghelyo.

 ● Juan 3:16b: (Sinabi ni Jesus) “Ang sinumang sa kanya’y sumampalataya ay huwag 
mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”

 ● Juan 6:47: (Sinabi ni Jesus) “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang 
sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan.”

 ● Gawa 10:43: (Sinabi ni Pedro) “Ang bawat sumasampalataya sa kanya ay makakatanggap 
ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan.”
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Ang salitang sumampalataya ay nangangahulugan ng pagtitiwala. Ang pagtitiwala kay Jesus 
ay tulad ng pagsakay sa isang tricycle. Kapag sumakay ka sa isang tricycle, kailangan bang 
itulak mo ito para ito ay umandar?___________. Kailangan mo pa bang ikampay-kampay ang 
iyong mga kamay para tulungan ang tricycle? __________. Kailangan mo lamang magtiwala sa 
driver na dalhin ka sa iyong patutunguhan. Gayundin, wala kang magagawa para tulungan si 
Jesus na dalhin ka sa langit. Ang TANGING magagawa mo ay sumampalataya o magtiwala sa 
Kanya bilang tanging makakapagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Maaring sabihin 
mo, “Relihiyoso ako... nagsisimba ako... mabuti akong tao... tumutulong ako sa mahihirap... 
hindi ako gumagawa ng anumang masama.” Lahat ng ito ay mabuti, ngunit hindi ka madadala 
ng mabuting pamumuhay, pagsisimba, pagtulong sa mahihirap, o kahit na anong kabutihang 
magagawa mo tungo sa langit.

 ● Isaias 64:6: Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi, at ang lahat 
naming katuwiran ay naging parang maruming kasuotan.

Minamasdan ng Diyos ang mga mabuting bagay na ginagawa natin, tulad ng pagsisimba, 
pagpapabautismo, pangungumpisal ng kasalanan, at pagtitiyaga sa paggawa ng mabuti; at 
tinuturing Niyang lahat ang mga ito bilang ______________ ng kasalanan. Wala sa mga itong 
mabubuting gawa ang makakaalis ng ating mga kasalanan. Kailangan mong sumampalataya 
kay Jesus lamang, at papatawarin ng Diyos ang ______________ ng iyong mga kasalanan at 
bibigyan ka ng buhay na walang hanggan.

Kapag sumampalataya o nagtiwala ka kay Jesus, pagkakalooban ka Niya ng buhay na walang- 
hanggan, ililigtas ka mula sa impyerno, bibigyan ka ng tahanan sa langit, at isasama ka sa pamilya 
ng Diyos magpakailanman. Maninirahan din si Jesus sa iyo. At nangangako Siyang hindi ka 
iiwan kailanman: “Sa anumang paraan ay hindi kita iiwan, o pababayaan man” (Hebreo 13:5).

Isiping mabuti, walang desisyong hihigit pa sa pananampalataya o pagtitiwala mo kay Cristo 
na magdadala sa iyo sa Langit.

Kung mamamatay ka ngayon, saan ka pupunta? Bakit? Dahil ba sa iyong mabubuting ginawa o 
dahil ikaw ay sumampalataya kay Jesus? 

(Ang sumusunod na 3-circle tool ay nanggaling sa EvanTell, Inc., at ginamit nang may pahintulot.)
Itanong sa iyong sarili, ano ang aking pinagtitiwalaang magdadala sa akin sa Langit?

__________________   ____________________  __________________

Matapos sumampalataya na si Cristo lamang ang iyong tanging pag-asa sa langit, masasabi mo sa 
Diyos ang ginawa mo sa pamamagitan ng simpleng panalangin. (Tandaan: Ang panalangin ay hindi 
magdadala sa iyo sa langit. Ang pananampalataya lamang kay Jesus ang magdadala sa iyo sa langit.)

Mahal kong Diyos, lumalapit po ako sa Inyo bilang isang makasalanan. Hindi ko po maililigtas 
ang aking sarili. Namatay po Kayo sa krus para sa lahat ng aking mga kasalanan at bumangon 
mula sa mga patay. Sa Inyo lamang ako nagtitiwala, Jesus (hindi sa aking bautismo, pagsisimba, 
o mabuting pamumuhay), para mapatawad sa lahat ng aking mga kasalanan at pagkalooban 
ako ng libreng biyaya ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa kapatawaran at buhay na 
walang hanggan na tinatanggap ko ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
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Nang sumampalataya ka kay Jesus, binigyan ka Niya ng buhay na walang hanggan mula ngayon 
(Juan 6:47). Hanggang kailan kaya magtatagal ang buhay na walang hanggan? _________________. 
Natatapos ba ang buhay na walang hanggan? ________________. Kung manawari, magkakasala 
ka bukas, sa susunod na buwan, o sa susunod na taon, mananatili ka bang may buhay na walang 
hanggan?

Sinasabi ng Biblia na kapag sumampalataya ka kay Jesus para sa buhay na walang hanggan, magiging 
bahagi ka ng pamilya ng Diyos magpakailanman. Sinasabi sa Juan 1:12, “Subalit ang lahat ng 
tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila 
ng karapatan na maging mga anak ng Diyos.” Ang Diyos ay iyo nang Ama at ikaw ay Kanyang anak 
magpakailanman. Kung ang Diyos ay iyong Ama at Siya ay aking Ama, ano na ang ugnayan natin? 

Nang sumampalataya ka kay Jesus, nanirahan Siya sa iyo (Galacia 2:20) at nangangako Siyang 
hindi ka iiwan kailanman (Hebreo 13:5). Kaya kung nananahan si Jesus sa iyo, makakaramdam ka 
pa ba ng lungkot ng pag-iisa? _______________.

Sinasabi rin ng Biblia na kung sumampalataya ka kay Jesus, ay meron ka nang tahanan sa langit 
(Juan 3:16; Pahayag 21-22). Dahil may tahanan ka na ngayon sa langit, kailangan bang matakot 
ka sa kamatayan?

C. Ano ang ipinangako ng Diyos para sa mga mananampalataya kay Jesus para sa buhay na walang- 
hanggan?

 Juan 5:24

 Juan 6:37-39

 Juan 10:28-29

 Efeso 1:13-14

 1 Juan 5:13

D. Sinasabi sa Biblia na kapag nanampalataya ka kay Jesus para sa buhay na walang hanggan, 
_______________ ka na magpakailanman (Juan 3:16; 6:35-40; 10:28-29; 11:25-26; Roma 8:31-39; 
Efeso 1:13-14; 2 Timoteo 2:13; Hebreo 13:5). Kapag ikaw ay naligtas na sa pamamagitan lamang 
ng pananampalataya kay Cristo lamang (Gawa 16:31; Efeso 2:8-9), hindi na _______________ 
ang iyong kaligtasan anuman ang mangyari pagkatapos kang maligtas.

May binabanggit na talata ang ilang nagtuturo ng Biblia na diumanong nagsasabing nawawala 
ang kaligtasan. Ngunit kapag ipinaliwanag ang mga talatang ito sa kanilang _______________ 
at sa paraang pinag-iisa sa malinaw na katuruan na ang kaligtasan ay makakamtan sa biyaya 
ng Diyos at pananampalataya lamang kay Cristo at hindi sa mabuting gawa o ibang merito, 
mauunawaang ang mga talatang ito’y tumutukoy sa:

1. Pagkawala ng mga _______________ (Mateo 8:11-12; 10:32-42; 22:1-14; 24:45-51; 25:1-46;              
Marcos 8:34-38; Lucas 9:23-26; 12:42-48; 19:20-26; 1 Corinto 3:14-15; 6:9-10; 9:24-27;              
15:1-2, 58; 2 Corinto 13:5; Galacia 5:19-21; Efeso 5:5; Filipos 3:11, 14; Colosas 1:22-23, 
28-29; 3:24; 2 Timoteo 2:12; Hebreo 3:6, 12-14; 4:1-13; 1 Pedro 1:3-12; 2 Pedro 1:5-11; 
3:17; 2 Juan 1:7-9; Pahayag 2:10-11; 3:5; atbp.)

2. Pagkawala ng _______________ sa Diyos (Mateo 6:14-15; Lucas 8:13; Juan 2:23-25; Gawa 
8:9-24; 20:17-32; Roma 11:13-23; Galacia 5:4; 1 Timoteo 4:1; 5:8; 6:9-10; 2 Timoteo 2:16-
18; 1 Juan 2:3-5; 3:4-15; 4:7-8; Pahayag 2:4-5).

3. ______________ ng Diyos (Mateo 3:1-12; Juan 15:6; Gawa 5:1-11; 1 Corinto 10:1-12; 1 Timoteo 
1:18-20; Hebreo 6:4-8; 10:26-39; Santiago 5:13-20; 2 Pedro 2:20-22; 1 Juan 5:16-17; Pahayag 
2:16; 3:1-3; 15-19).
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4. Mga taong _______________ ligtas sa umpisa pa lang dahil hindi sila nanampalataya kay 
Cristo para maligtas (Mateo 7:21-23; Juan 17:12; 2 Pedro 2:12-17; Judas 1:4-13; Pahayag 21:8).

E.  Maaaring may magtanong, “Dahil regalo naman ang buhay na walang hanggan at hindi mawawala, 
bakit kailangan kong mamuhay para sa Panginoon?” May mga magandang dahilan upang mamuhay 
nang maka-Diyos pagkatapos manampalataya kay Jesus para sa kaloob na buhay na walang 
hanggan.

1. _______________ (1 Juan 4:19)—Kapag naniniwala kang mahal ka ng Diyos anuman ang 
mangyari at ang Kanyang mga bisig ng biyaya ay laging bukas para sa iyo, gaano man 
kasama ang iyong pagkabigo o pagbagsak, nanaisin mong gawin ang sinasabi ng Panginoon 
dala ng pasasalamat sa Kanya at dahil alam mong nais Niya ang pinakamabuti para sa 
iyo (2 Corinto 5:15; Galacia 2:20).

2. _______________ ng Diyos (Hebreo 12:5-11)—Kagaya ng pagdisiplina ng isang ama sa 
kanyang pasaway na anak, didisiplinahin din ng Diyos ang Kanyang suwail na anak. 
Posibleng mas miserableng buhay ang daranasin ng isang mananampalatayang di-sumusunod 
sa kalooban ng Diyos kaysa kung nanatili siyang di-mananampalataya. Nag-uudyok ng 
maka-Diyos na pamumuhay ang kaalaman sa kabayaran ng kasalanan sa buhay-Cristiano 
(Roma 6:23; Hebreo 6:4-8; 10:26-39).

3.  Walang hanggang _______________ sa Trono ng Paghatol ni Cristo (Roma 14:10-12; 1 Corinto 
3:8-15; 4:5; 2 Corinto 5:9-11; Pahayag 22:12)—Maaaring lubos na maengganyo ang ating 
mga mananampalataya na mamuhay para kay Cristo ngayon dahil alam nating magkakamit 
tayo ng walang-hanggang gantimpala.

III. Ang Iyong Tugon

A. Alam mo bang ligtas ka na mula sa impyerno? _________ Oo ________ Hindi

B. Alam mo bang taglay mo ang buhay na walang hanggan? ________ Oo ________ Hindi

C. Maliwanag: _______  Ligtas na ako mula sa impyerno magpakailanman 
  _______   Hindi ako ligtas mula sa impyerno magpakailanman 
  _______  Hindi ko pa rin alam

IV. Kaya’t kung ang sinuman ang na kay Cristo, siya’y ______________, _____________ ay   
 lumipas na, tingnan mo, ang lahat ay naging _______________ (2  Corinto 5:17).

Narito ang ilang mga pagbabagong maaasahang mararanasan sa iyong bagong buhay.

____ bagong sigla (2 Corinto 5:14-15)  ____ bagong ___________ (2 Corinto 5:16)

____ bagong ___________ (2 Corinto 5:18-19)  ____ bagong ___________ (2 Corinto 5:20;  
  tingnan din ang Efeso 1:1, 20-21; 2:6,   
  10, 21-22)

Ano ang bagong pangalang ibinigay ni Jesus kay Simon (Juan 1:42)?
Ano ang ibig sabihin ng pangalang ito?
Bakit kaya, sa palagay mo, ibinigay ni Jesus kay Simon Pedro ang bagong pangalang ito?

Sa panahon ng unang bugso ng pagiging disipulo, kapag ang isang tao ay naging isang mananampalataya, 
kailangan niyang makasagap ng isang pangitain ng maaring kahahantungan niya kay Cristo. Ito ang 
ginawa ni Jesus kay Pedro. Sa yugtong ito, binibigyan tayo ng Panginoon ng isang imahe kung ano 
ang ating ________________ sa pamamagitan ng Kanyang biyayang kumikilos sa loob natin at sa 
pamamagitan natin. Kailangan natin ng isang hindi maiinda sa ating mga kamalian at kahinaan at 
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hindi lamang tayo mamahalin kundi aasa rin ng pinakamabuti mula sa atin; isang magtitiwala sa 
atin; isang magbibigay sa atin ng panibagong pagkakataon; isang tatawag sa atin sa ibang pangalan. 
Ang Isang iyon ay si Jesu-Cristo. Siya lamang ang may kapangyarihang magpatawad sa lahat ng 
ating mga kasalanan at gawing kalakasan ang ating mga kahinaan. Iyan ang ginawa ni Jesus kay 
Pedro at iyan ang gusto Niyang gawin sa iyo at sa akin.

V. Kapag nagkasala ka sa darating na araw, ano ang kailangan mong gawin (1 Juan 1:9)?

Itinuturo ng Biblia na may dalawang klase ng kapatawaran. Ipinapaliwanag ng chart sa ibaba ang 
pagkakaiba ng mga ito:

 Katuruan sa Kapatawaran Karanasan sa Kapatawaran

VI. Kumpletuhin ang espiritwal na birth certificate mo.

VII. Kabisaduhin ang Kasulatan

Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo’y mayroong 
buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos. 
           1 Juan 5:13

VIII. Nang sumampalataya ka kay Jesus, binigyan ka Niya ng buhay na walang hanggan. 
Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang pamumuhay magpakailanman kasama ng Diyos. 
Ibig ding sabihin nito ay namumuhay ang Espiritu ng Diyos sa ____________________, tinuturuan 
tayo tungkol sa Kanya, at binibigyang-kapangyarihan tayong mamuhay nang kalugud-lugod sa Diyos 
(Roma 8:11; Galacia 5:22-23).

A. Para saan at iniligtas ka ng Diyos (Mateo 28:19-20; Marcos 16:15)?

Humayo, hindi palapitin
Lahat, hindi sa ilan
Humubog ng tagasanay, hindi lang myembro ng iglesya

Ang unang dapat mong gawin ay ibahagi ang magandang balitang ito sa mga pinakamamahal 
mo (Juan 1:40-42; Gawa 10:24; 16:14-15, 27-34; 18:8). Iniligtas ka ng Diyos upang maibahagi 
mo ang iyong kwento sa ibang hindi nakakakilala kay Jesus.

Kundisyon: Sumampalataya kay Jesus 
(Gawa 10:43) Aminin ang kasalanan (1 Juan 1:9)

Resulta: Permanente o katangi-tanging 
pagpapatawad (Colosas 2:13-14)

Pansamantala o paulit-ulit na pagpapatawad 
(Mateo 6:12a, 14-15)

Sakop: Lahat ng kasalanan—kahapon, ngayon, 
bukas Kasalukuyan o inaming kasalanan

Kinakailangan sa kaligtasan Kinakailangan sa pakikipag-ugnayan o 
paglapit kay Cristo

Sa ika-______________ ng ______________ (buwan), ______________ (taon), sumampalataya 
ako kay Jesu-Cristo upang mapatawad ang lahat ng aking mga kasalanan at mapasaakin ang 
libreng kaloob na buhay na walang hanggan. Ngayon, ako ay isa nang anak ng Diyos at bagong 
nilalang. Nagsimula na ang aking bagong buhay. Lagda: ________________________________
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Isulat ang pangalan ng mga taong malapit sa iyo na hindi nakakakilala kay Jesus—kapamilya, 
kaibigan, kapitbahay, katrabaho, kakilalang nakakahalubilo mo sa iba’t ibang paraan—sa 
trabaho, eskwelahan, palengke, samahan, organisasyon, etc. Hingin sa Diyos, “Panginoon, 
ipaalala po Ninyo sa akin ang mga nasa buhay ko na hindi nakakakilala kay Jesus.” Kapag 
nabuo ang listahan, hingin sa Diyos na ipakita ang limang tao sa listahan na maari mong 
bahaginan ng lahat ng natutuhan mo ngayong araw. Bilugan ang kanilang pangalan. Ipanalangin 
sa Diyos na buksan Niya ang mga puso ng mga ito habang binabahaginan mo sila ngayong 
linggo (Juan 16:7-11).

B. Matututuhan mo ngayon kung paano ibahagi ang Magandang Balita ni Jesus sa mga 
di-ligtas. Una, matututuhan mo ang isang tulay na isang simpleng paraan para ibaling ang 
isang pag-uusap tungo sa mga bagay-espiritwal, lalo na ang Magandang Balita. Ang tulay na 
pag-aaralan mo ay ang pagbabahagi ng iyong kwento ng pananampalataya. Isulat ang kwento 
(hahaba nang 1-3 minuto lang). Dapat kasama ang mga sumusunod na bahagi:

Ang aking buhay bago dumating si Cristo (Halimbawa, “Malungkot ako, walang patutunguhan, 
lagi akong nasasangkot sa gulo, etc.”) 

Paano ako nagtiwala kay Cristo para sa buhay na walang hanggan (sabihin kung kailan, paano, 
bakit, kanino, at saan ka nang magtiwala ka kay Cristo lamang para sa kaligtasan. Isama ang 
isang verse sa Biblia na nakatulong upang magtiwala ka kay Cristo lamang.)

Paano nagbago ang buhay ko mula nang nagtiwala ako kay Cristo (isama ang mga bagong 
hangarin, naisin, mga kaibigan, pag-uugali, mga nasagot na problema, o paano ka natulungan 
ni Cristo upang lalong bumuti, etc.)

C. Magsanay sa pagbabahagi ng iyong kwento.

Basahin nang malakas ang iyong kwento nang limang (5) beses.

Kumuha ng partner at ikwento ang inyong patotoo sa isa’t isa. Alisin ang mga salitang sobrang 
relihiyoso o mga konseptong hindi mauunawaan ng mga di-Cristiano. Magbigay ng feedback 
sa isa’t isa kung paano naging epektibo ang patotoo at mga mungkahi para mapabuti pa ito.

D. Magsanay sa pagbabahagi ng Lesson 1 sa bawat isa.

Makipag-usap sa isang di-Cristiano tungkol sa tatlong bagay na alam nila:

1. Pamilya

2. Trabaho/Eskwelahan

3. Background

Transition: “Meron na ba sa inyong nagdala ng Biblia at ipinakita sa inyo kung paanong sigurado 
kayong makakapunta sa langit kapag kayo'y namatay? Kung wala, pwede ko bang ipakita sa inyo?”
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I. Masamang Balita: Meron tayong problema na naghihiwalay sa atin sa Diyos.

1. Ang ating problema ay tinatawag na kasalanan (Roma 3:23).

2. Ang kaparusahan para sa kasalanan ay kamatayan (Roma 6:23).

II. Mabuting Balita: Nagbigay ang Diyos ng solusyon sa ating problema.

1. Si Jesu-Cristo, ay totoong Diyos at Tao, ay namatay para sa ating mga kasalanan at nabuhay 
mula sa mga patay (1 Corinto 15:1-6a).

2. Inaanyayahan ka ngayon ng Diyos na ibigay ang inyong pagtitiwala kay Jesu-Cristo lamang 
para bigyan kayo ng buhay na walang hanggan at patawarin ang lahat ng inyong mga kasalanan 
(Juan 3:16, 36; 5:24; 6:40, 47; et al.).

III.  Nang si Apostol Pablo ay nagsabi sa mga mananampalataya sa Colosas na ipanalangin ang 
kanyang pagtuturo ng Ebanghelyo, sinabi niyang, “Ipanalangin din ninyong maipahayag 
ko ito nang buong ____________________ , gaya ng nararapat” (Colosas 4:4). Nais ng Diyos 
na maging maliwanag sa mga Cristiano ang pamamaraan ng kanilang pagpapahayag ng 
Ebanghelyo ni Cristo sa mga di-Cristiano.

 Ginagamit ng Diyos ang mga salitang “sumampalataya” at “pananampalataya” ng higit kaysa 
sa mga ibang salita bilang mga kundisyon para sa kaligtasan mula sa impiyerno sa Bagong 
Tipan (e.g., Mateo 9:22; Marcos 1:15; 5:34; 10:52; Lucas 8:12, 48; 17:19; 18:42; Juan 1:12; 
3:15, 16, 18, 36; 4:10-14, 25-28; 5:24, 39-40; 6:35, 37, 39-40, 47; 7:38-39; 10:24-30; 11:25, 
26; 12:36, 46-47; 20:31; Gawa 10:43; 11:14; 11:17; 13:39; 15:9, 11; 16:31; 26:18; Roma 3:22, 
24, 26, 27, 28, 30; 4:3, 5, 9, 11, 13, 16, 22, 24; 5:1; 9:30, 33; 10:4, 10; 1 Corinto 1:21; 2 
Corinto 5:1-5, 8; Galacia 3:2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 22, 24, 26; Efeso 1:13; 2:8-9; Filipos 3:9; 
1 Timoteo 1:16; 2 Timoteo 1:12; 3:15; 1 Juan 5:1, 13; et al.). Ngunit sa halip na gamitin ang 
mga salitang ginagamit nang madalas nang Diyos sa Bagong Tipan para sabihin sa mga di-
Cristiano kung paano tumugon sa ebanghelyo, maraming Cristiano ang nagdagdag ng ibang 
mga salita para maipahayag ang pinakamahalagang mensaheng ibinigay sa sangkatauhan.

 Kapag nag-aanyaya ng isang di-Cristiano na tumugon sa Ebanghelyo (1 Corinto 15:1-6), iwasan 
ang ____________________ na paanyaya na mas nakakapagpalito sa isang taong naliligaw kaysa 
siguruhing kung ano ang kailangan niyang gawin para makapunta sa langit. Ating pag-aaralan 
ang isang karaniwang imbitasyon para sa Ebanghelyo ayon sa kung anong itinuturo ng Biblia.

1. ____________________  si Cristo.

a. Ang isang verse na nararapat sa posibleng imbitasyong ito ay Juan 1:12: “Datapuwat 
ang lahat ng tumanggap sa kaniya ay binigyan niya ng kapamahalaan maging mga 
anak ng Diyos. Sila ay ang mga sumampalataya sa kaniyang pangalan.” Ang verse na 
ito ay maliwanag na nagsasabing ang daan para tanggapin si Cristo ay “sumampalataya 
sa kaniyang pangalan.” Ang pagtanggap kay Cristo ay ang ____________________ ng 
pananampalataya sa Kanya.

b. Ang panganib ng paghiling sa mga tao para tanggapin si Cristo ay maaring tanggapin 
nila si Cristo bilang isang ____________________  (parang tulad ng pagtanggap natin 
sa bawat isa bilang isang tao) at magpatuloy pa rin sa pagdepende sa mabubuting gawa 
para makarating sa langit nang hindi nagtitiwala kay Jesus lamang bilang tangi nilang 
pag-asa papunta sa langit.

c. Ang imbitasyong ito ay labis na nakakalito lalo na para sa mga Romano Katoliko na 
mas naniniwala na ang pagtanggap kay Cristo ay sa pamamagitan ng pagsali sa misa. 
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Kung kayo ay mag-aanyaya ng isang Romano Katoliko para tumanggap kay Cristo, maari 
niyang isipin na ang tinutukoy ninyo ay ang pagtanggap sa Kanyang katawan (tinapay) 
at dugo (kopa) sa misa sa halip na manampalataya kay Jesus. Sa kanilang isipan, ang 
pagtanggap kay Cristo ay ginagawa nang paulit-ulit.

2. _______________ ang inyong mga kasalanan o _______________  ang inyong mga kasalanan.

a. Walang tao, Cristiano man o hindi, ang kayang _________________ ang pagkakasala 
(1 Juan 1:8, 10).

b. Ang salitang “__________________” ay tumutukoy sa pagbabago ng isipan tungkol sa 
anumang humahadlang sa isang hindi mananampalataya na maniwala kay Jesus, at 
pagkatapos ay manampalataya sa Kanya para sa buhay na walang hanggan (Marcos 1:15). 
Ang mga di-Cristiano ay maaring kailangang magbago ng kanyang isipan tungkol sa 
Persona ni Cristo (Marcos 1:15; Gawa 2:38), Diyos (Gawa 20:21), diyus-diyosan (Pahayag 
9:20), kasalanan (Pahayag 9:21), o kanyang mga gawa (Pahayag 16:11; Hebreo 6:1) bago 
siya manampalataya kay Cristo para sa regalo ng kaligtasan.

c. Ang pagsisisi ay hindi maaring tumukoy sa pagdadalamhati sa kasalanan o pagtalikod mula 
sa kasalanan dahil sa Lumang Tipan __________________ ay nagsisi (e.g., Genesis 6:67; 
Exodo 32:14; Jeremias 26:19; Jona 3:9-10, et al.). Kung ang pagsisisi ay nangangahulugan 
ng pagdadalamhati para sa kasalanan, ang Diyos ay magiging isang makasalanan.

d. Ang Ebanghelyo ni Juan na isinulat para sabihin sa mga di-Cristiano kung paano makapunta 
sa langit (Juan 20:31), __________________ ginagamit ang salitang “magsisi” o “pagsisisi” 
bilang isang kundisyon para sa buhay na walang hanggan dahil kapag ang isang tao ay 
nagbago mula sa hindi pagsampalataya, siya ay nagsisi na. Isa pang maaring dahilan para 
sa pagkawala ng mga salitang ito ay ang madaling pagkalito at isiping ang ibig sabihin 
nito’y “pagtalikod sa kasalanan” o “pagbayad” na may kasamang mga gawa. Ang salitang 
“sampalataya,” gayon man, ay simpleng nagsasabi na hindi madaling mapagkamalang 
kailangan ng gawa bilang pagtugon.

e. Ang isyu ay hindi ang kung paano ang nararamdaman mo tungkol sa kasalanan; ito 
ay kung paano ang nararamdaman ng __________________ tungkol sa kasalanan. 
Ang Diyos ay banal at perpekto (Isaias 6:3; Pahayag 4:8; 15:4). Kinasusuklaman ng 
Diyos ang kasalanan at inutos na ito’y parusahan (Genesis 6:5-7; Deuteronomio 25:16; 
Kawikaan 6:16-19; Roma 6:23; Hebreo 1:9). Sumasang-ayon ka ba sa Diyos na ikaw ay 
isang __________________ sa Kanyang paningin, na nararapat na mahiwalay mula sa 
Kanya magpakailanman sa isang kakila-kilabot na lugar ng paghihirap na tinatawag na 
Lawa ng Apoy (Roma 3:23; 6:23; Pahayag 20:15)?

f. Ang paanyayang ito ay maaring makalito sa mga tao na __________________ sa kanilang 
sariling pagsisikap (pagtalikod sa kasalanan) o pakiramdam (pagdadalamhati para sa 
kasalanan) sa halip na sa tinapos na gawain ni Cristo sa krus (Juan 19:30).

3. _______________ ang iyong mga kasalanan.

a. Hindi kailanman inanyayahan ni Jesus ang hindi mananampalataya na gawin ito 
(cf. Juan 3:15-16; 4:10-14; 6:35-40; 11:25-27).

b. Ito ang ginagawa natin pagkatapos nating sumampalataya kay Cristo para ibalik 
_______________ o pagkakalapit sa Diyos pagkatapos nating magkasala (1 Juan 1:3, 9).
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c. Ang sinasabi sa mga tao na “papapahayag sa kanilang mga kasalanan” nang sila ay 
nabautismuhan ni Juan Bautismo sa ilog ng Jordan (Mateo 3:6) ay tumutukoy sa mga 
Israelitang mataas ang pagtingin sa sarili na tanggapin ang kanilang kasalanan upang 
makita nila ang kanilang pangangailangan na _________________ kay Cristo. Sinasabi 
sa Gawa 19:4, “Binautismuhan ni Juan ang mga tumatalikod sa kasalanan. Ipinangaral 
niya ang pagsisisi ng mga Israelita upang sila’y sumampalataya kay Jesus, ang dumarating 
na kasunod niya” (cf. Juan 1:6-7; 3:23, 36).

4. _______________ ang panalangin ng _______________ .

a. Wala saanman sa _______________ ang sinabihang sinuman na dasalin ang isang panalangin 
para maligtas mula sa habang buhay na paghatol. Hindi kailanman inanyayahan ni Jesus 
ang isang hindi mananampalataya na gawin ito o ng kanyang mga apostol. Halimbawa, 
nang ang tagabantay mula sa Filipos ay tinanong si Pablo at Silas kung ano ang kailangan 
niyang gawin para maligtas mula sa kaparusahan ng kasalanan, hindi nila sinabing, 
“Dasalin mo ang panalanging ito” o “Sundan mo ako sa panalangin.” Basta’t sinabi lang 
nila, “Sumampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo at kayo’y maliligtas” (Gawa 16:31).

b. Ang panganib sa paggamit ng ganitong paanyaya ay maaring ang mga tao ay mauwi sa 
paniniwala sa isang _______________ sa halip na magtiwala sa _______________ ni 
Cristo lamang.

c. Kadalasan, naliligtas ang mga tao _______________ nila dasalin ang panalangin ng 
makasalanan dahil nagtiwala na sila sa pangako ni Cristo na buhay na walang hanggan.

d. Bago pangunahan ang sinuman sa isang panalangin, ipaliwanag sa kanila na ang 
pagdarasal sa panalanging ito ay hindi makakapagdala sa kanila sa langit. Tanging 
ang  _________________ kay Cristo lamang ang magdadala sa kanila sa langit. Ang 
panalanging ito ay isang paraan ng pagsasabi sa Diyos na sila ay nagtitiwala na ngayon 
sa Kanyang Anak.

5. _______________ ang iyong buhay o inyong puso kay Jesus.

a. Hindi ito ang itinuturo ng Biblia.

b. Ang isyu ng Kaligtasan ay hindi ang ibinigay natin sa Diyos, ngunit kung anong ibinibigay 
ng _______________ sa atin. “At ito ang patotoo: ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang 
buhay na walang hanggan at ito’y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang 
Anak” (1 Juan 5:11).

c. Kung ibibigay natin sa Diyos ang ating buhay o puso para makarating sa langit, tayo 
ay labis na _______________ dahil ang ating buhay ay matatapos lamang sa libingan. 
Kailangan natin ng buhay na tatagal pagkatapos ng kamatayan. Kailangan natin ng buhay 
na walang hanggan ng Diyos na tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya 
kay Jesus (Juan 11:25-26).

d. Ang paanyayang ito ay makakagulo sa mga _______________ na nag-iisip ng mga bagay 
na literal.

6. _______________ si Jesus sa inyong puso.

a. Wala saanman sinabi si _______________ o ng mga apostol sa mga di-Cristiano na 
hilingin si Cristo sa kanilang mga puso para magkaroon ng buhay na walang hanggan.
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b. Kapag ang isang tao ay sumasampalataya kay Jesus lamang para sa buhay na walang 
hanggan, Si Jesus ay maninirahan sa kanyang kalooban bilang ____________________ 
(Juan 1:12; Roma 8:9; Galacia 2:20; Efeso 1:13-14; Colosas 1:27), kaya hindi na 
kinakailangan pang hilingin na papasukin si Jesus sa kanyang puso.

c. Ang iba ay gagamitin ang Pahayag 3:20 para anyayahan ang mga mananampalataya na 
“buksan ang pintuan ng kanilang puso.” Ngunit sa konteksto ng passage na ito, makikita 
natin na kinakausap ng Panginoon ang mga mananampalataya na nangangailangan ng 
_______________ kay Cristo (Pahayag 3:14-22).

– Ang salitang “puso” ay hindi nabanggit sa Pahayag 3:14-22.
– Ang salitang “iglesya” sa Pahayag ay palaging ginagamit bilang _______________ 

(1:4, 11, 20; 2:1, 7-8, 11-12, 17-18, 23, 29; 3:1, 6-7, 13-14, 22; 22:16).
– Si Jesus ay nakatayo sa labas ng “iglesya” sa Laodicea na nanlamig sa kanilang 

pagsamba kay Cristo dahil sa pagtitiwala sa sarili at pandaraya (Pahayag 3:14-18). 
Sinabi ni Cristo ang tungkol sa “pagpapalo” (paideuo) sa kanila (Pahayag 3:19a). Ang 
salitang “pagpalo” ay may literal na ibig sabihin na “pagdidisiplina,” samakatuwid 
ay isang gawain ng Diyos para sa Kanyang mga __________________ (cf. Hebreo 
12:5-11).

– Tinawag din sila ni Jesus na magsisi (3:19b). Pagkatapos ay sinabi Niya sa verse 
20, “Nakatayo Ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang Aking 
tinig at bubuksan ang pinto, papasok Ako sa kanyang tahanan [eiserchomai] para 
[pros] kakain Kaming magkasalo.” Ang Greek verb (eiserchomai) na kasama ng 
preposition na “para” (pros) ay may ibig sabihin na “pumunta o tumungo sa isang 
tao.” Ang verse ay tumututkoy sa pagpasok sa isang gusali patungo sa isang tao, 
at hindi ang pagpasok sa isang _________________ . Sinasabi ni Jesus na Siya’y 
papasok sa iglesya patungo sa isang taong nagsisisi (diringgin ang Kanyang boses at 
bubuksan ang pintuan ng iglesya) at kakain ng hapunan kasalo Niya i.e., magkaroon 
ng malapit na _________________ kasama niya.

d. Bakit babaling ang mga Cristiano sa aklat ng Pahayag na isinulat sa mga Cristiano para 
matulungan silang mapaghadaan ang mga mangyayari sa hinaharap, kung binigyan naman 
tayo ng Diyos ng napakaraming verses ng pagtuturo sa Ebanghelyo ni _______________ na 
isinulat para sabihin sa mga di-Cristiano kung paano makapunta sa langit (Juan 20:31)?

e. Ang paanyayang ito ay maaring maging labis na makalito para sa mga bata na mas nag-iisip 
ng literal at madaling maguluhan dahil sa posibleng paghiling sa isang _______________ 
na Jesus para literal na tumira sa tumitibok nilang bahagi ng kanilang katawan.

f. Ang paanyayang ito ay nagbibigay rin ng maling pag-iisip ng _______________ . Sila ay 
taos-pusong humiling kay Jesus na Siya’y pumasok sa kanilang mga puso, ngunit wala silang 
kasiguruhan mula sa Banal na Espiritu na magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan 
dahil hindi nila nagawa ang tanging kinakailangan para dito na _____________________  
kay Cristo (1 Juan 5:9-13).

7. _______________ si Jesus ay Panginoon.

a. Isang passage na tumutukoy sa posibleng paanyayang ito ay ang Roma 10:9-10, “Kung 
ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya 
na Siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya 
ang tao sa pamamagitan ng Kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang-sala ng 
Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay 
naliligtas.” Ngunit ang mga verses na ito ay nagsasabi tungkol sa _________________ 
galit (pagkagalit) na sinasabi sa mga makasalanan na nadadala sa pagbagsak dahil sa 
kanilang sariling kasalanan (1:16-32; 5:9-10). Para makaiwas mula sa kasalukuyang galit 
ng Diyos ay nangangailangan ng kapwa mananampalataya kay Cristo na nagbubunga 
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ng _____________________ (10:9b, 10a; cf. 1:20-5:9a) kasunod ng pagpapahayag na si 
Jesus ay Panginoon o “tumatawag sa pangalan ng Panginoon” (10:13) na nagbubunga 
ng ____________________ na pamumuhay Cristiano (10:9a, 10b; cf. 5:9b-8:39). Ang 
pagkakasunud-sunod na ito ay napatunayan sa pamamagitan ng Roma 10:14-15a nang 
ang mga verbs sa mga verses na ito ay nabaliktad—“ipinadala ... mangaral ... makinig 
... maniwala ... tumawag sa Kanya.” Makikita natin na ang pagtawag sa pangalan ng 
Panginoon ay ginagawa _______________ ng paniniwala kay Cristo at samakatuwid 
ay isang bagay na ginagawa ng mga Cristiano pagkatapos ng kanilang pagbabago para 
magkaroon ng banal na kaagapay sa pamumuhay ng isang matagumpay na buhay Cristiano 
(Roma 5:9-8:39; cf. Gawa 9:21; 1 Corinto 1:2).

b. Ang ______________________ ay may kasamang pagsisikap at posibleng pang-uusig 
(cf. Mateo 10:32).

c. Nang ang mga bulaang propeta (Mateo 7:15) ay tumayo sa harapan ni Cristo sa Araw ng 
Paghuhukom (Mateo 7:21-23), kanilang tatanggapin ang _________________ ni Jesus 
at nagsusumamo sa mga mabubuting bagay na ginawa nila sa pangalan ni Jesus para 
sa kanyang kapurihan (“Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe 
mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa Iyong 
pangalan?”) bilang kanilang basehan para makapasok sa kaharian sa langit (Mateo 
7:22). Ngunit sasabihin ni Jesus sa kanila, “Hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa 
akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan” (Mateo 7:23). Bakit Niya sinabi ito? Dahil 
nabigo silang gawin “ang kalooban ng Ama sa langit” gaya ng pagbanggit sa pagpasok sa 
kaharian ng langit (Mateo 7:21b). Sinabi ni Jesus, “Sapagkat ito ang kalooban ng Aking 
Ama; ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa Anank ay magkaroon ng buhay na 
walang hanggan. At sila’y muli kong bubuhayin sa huling araw” (Juan 6:40; cf. 3:5, 
15-16). Hanggang ang isang tao ay may tamang ugnayan kay Jesus sa pamamagitan ng 
pananampalataya sa Kanya para sa buhay na walang hanggan, ang lahat ng kanilang 
mabuting gawa at salita kasama ng kanilang pagtanggap na si Jesus ay Panginoon, ay 
“_______________ ” sa harapan ng isang banal na Diyos (Mateo 7:23; cf. Isaias 64:6).

d. Ang banal na kasulatan ay nagbibigay ng mga halimbawa ng mga _______________ na 
mananampalataya na tumatangging magsalita ng hayagang tungkol kay Cristo sa kanilang 
sariling mga salita at pamumuhay dahil sa takot ng pang-uusig (Juan 7:13; 9:22; 12:42; 
19:38). Sila ay meron pa ring buhay na walang hanggan; ngunit mawawala sa kanila 
ang _______________ dahil hindi sila nagpakilalang kasama si Cristo dahil sa takot na 
pahirapan (cf. Mateo 10:32-42).

8. _______________ o sundin si Jesus.

a. Ang ilan ay ginagamit ang Juan 10:27-28 para ipaglaban ang pag-anyayang ito para sa 
kaligtasan. “Nakikinig sa Akin ang Aking mga tupa; nakikilala Ko sila, at sumusunod 
sila sa Akin. Binibigyan Ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanma’y hindi sila 
mapapahamak at hindi sila maaagaw sa Akin ninuman.” Ngunit sa passage na ito ang 
salitang “sumunod” ay isang figure of speech na tumutukoy sa ___________________ . 
Sa context, tinutukoy ni Jesus ang kawalang-paniniwala ng Kanyang mga Judiong 
tagapakinig, na nagtanong kung Siya ang Mesias (10:24). Sinagot sila ni Jesus, “Sinabi 
Ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan 
ng Aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa Akin Ngunit ayaw ninyong maniwala 
sapagkat hindi kayo kabilang sa Aking mga tupa.” (10:25-26). Ang mga taong hindi 
Niya tupa ay hindi naniniwala (10:26). Ano ngayon ang ginagawa ng Kanyang mga tupa? 
Naniniwala silang Siya ang Cristo—Ang Siyang nagbibigay ng buhay na walang hanggan 
sa mga naniniwala sa Kanya. Naririnig nila ang Kanyang boses at tumutugon ng may 
pananampalataya tulad ng tupa na sumusunod sa isang pastol. _______________ sila 
sa Kanya.
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b. Sa buong Ebanghelyo ni Juan, ang figures of speech ay ginagamit para ilarawan 
pananampalataya _______________: pagtanggap (1:12), paghanap (3:14-15), paghingi 
(4:10), pag-inom (4:14), pagdinig (5:24; 10:16, 27), pagdating (6:35, 37), pagkain ng 
tinapay (6:54), pagpasok (10:9) at pagsunod (10:27).

c. Ang pagsunod kay Cristo sa pamamagitan ng pagiging masunurin ay kinakailangan para 
maging isang _______________ ni Cristo (Marcos 1:17-18; Lucas 5:10-11; 9:23), hindi 
isang nagmamay-ari kay Cristo. Halimbawa, kapag inyong sinuri ang lahat ng apat na 
Ebanghelyo, nagiging maliwanag na ang mga alagad na tinatawag ni Jesus para sumunod 
sa Kanya sa Marcos 1:14-18 ay sumampalataya na kay Cristo nang mag-iisang taon na 
(Juan 1:35-4:35).

9. _______________ ang buhay mo kay Cristo.

a. Hindi kailanman inanyayahan ni Jesus ang mga di-Cristiano na i-commit ang kanilang mga 
buhay sa Kanya para magkaroon ng biyaya ng buhay na walang hanggan. Maraming tao ang 
nangakong maglilingkod sa Diyos sa pag-asang ang kanilang pangako ay makakahikayat 
sa Diyos na dalhin sila sa langit.

b. Ang pangakong i-commit ang inyong buhay kay Cristo ay talagang maaring maging 
stumbling block, para maligtas mula sa Lawa ng Apoy, ang isang tao ay kailangang 
sumampalataya kay Jesus lamang, hindi kay Cristo pati sa inyong pangako (Gawa 16:31). 
Ang paggawa ng mga pangako ay isang uri ng _______________—kaligtasan at walang 
kaugnayan sa pamamaraan ng Diyos ng kaligtasan (Tito 3:5).

c. Ang cliche ay maaring maging karapat-dapat na hamon para _______________ upang 
sundin si Cristo at paglingkuran at magsakripisyo para sa Kanya bilang Kanyang alagad 
(Mateo 16:24-27; Lucas 9:23).

10. _______________ kay Jesus bilang Panginoon at Maestro.

a. Ang magpasakop sa Pagka-Diyos ni Cristo ay hindi makakapagdala kanino man sa langit 
dahil nawawala dito ang pananampalataya ng nagliligtas— _______________ kay Jesus 
lamang magpakailanman sa buhay na walang hanggan.

b. Ang “Panginoon” sa pangalan ng “Panginoong Jesu-Cristo” (Gawa 16:31) ay tumutukoy 
sa _______________  ni Cristo at naiibang tungkulin sa ating kaligtasan, hindi ang 
Kanyang pag-control sa lahat ng bahagi ng buhay ng isang tao. Tanging si Jesus lang 
ang may abilidad at kapangyarihang magparusa ng kasalanan o magpatawad ng mga 
makasalanan.

c. Ang pagpapasakop sa pagka-Diyos ni Cristo ay isang hamon na ibinibigay ni Jesus sa mga 
tao _______________ nilang maligtas na magkaroon ng lakas para makayanan nilang 
magpasakop kay Cristo bilang bahagi ng isang buong buhay na proseso ng pagdidisipulo 
(Lucas 14:25-35; cf. Colosas 3:23-24).

Conclusion: Hindi namin sinasabi na walang sinuman ang naging born again kapag ang mga 
karaniwang salita ay kasama sa isang gospel presentation. Minsang sinabi ni Evangelist Larry 
Moyer na, “Maari pa rin gamitin ng Diyos ang isang balikong pana para tamaan ang isang 
target.” Maari pa rin gamitin ng Diyos ang ating hindi maliwanag na gospel presentations para 
matulungan ang mga taong lumapit kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. 
Ngunit bakit gagamit ng isang hindi malinaw na mga salita o cliche na mas _______________ 
sa isang taong naliligaw kaysa linawin kung anong kailangan niyang gawin para magkaroon 
ng buhay na walang hanggan? Hindi ba mas makakabuti na gamitin ang pinakamaliwanag na 
presentation hangga’t maari para nang sa gayon, ang hindi pa ligtas na tao ay may mas malaking 
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pagkakataon na tumugon sa ebanghelyo sa paraan na nais ng Diyos na Siya’y tumugon? Ating 
panatilihing maliwanag ang ebanghelyo sa pamamagitan ng paggamit sa mga salitang madalas 
gamitin ng Diyos—“_______________” at “_______________”—kapag nag-aanyaya sa isang 
di-Cristiano na tumugon sa ebanghelyo!

E. Ang pinakagawain mo para sa linggong ito ay ibahagi ang ebanghelyo sa limang taong 
hindi kilala si Jesus. Para sa mga nagsasabing naniniwala sila sa ebanghelyo, magtakda ng oras 
para balikan ang “Lesson 1—Plano ng Kaligtasan” worksheet. Sa ngayon, nagawa mong ayusin 
at ikwento ang iyong buhay bago mo nakilala si Jesus, paano mo Siya nakilala, at ang mga 
pagbabago sa buhay mo mula nang nanampalataya ka kay Jesus. Hiningi mo rin sa Espiritu 
Santo sa panalangin na ipakita sa iyo kung sinong limang tao mula sa listahan ng pamilya at 
mga kaibigan mo ang ibig Niyang sabihan mo ng iyong kwento sa linggong ito.

Ngayon, oras nang gumawa ng hakbang ng pananampalataya, sa pagtitiwalang kikilos ang Diyos 
sa buhay ng iba sa pamamagitan mo (Roma 10:14-15, 17). Habang sinisikap mong gawin ang 
assignment na ito, tandaan ang mga sumusunod na tagubilin:

1. Manalangin—Mag-umpisa sa pamamagitan ng paghingi sa Diyos na lumikha Siya ng mga 
pagkakataon para makapagbahagi sa lima mong kaibigan at kapamilya ngayong linggo. 
Simulan ang pananalangin sa kanila nang isa-isa, na magiging positibo ang kanilang tugon 
sa Magandang Balita ng Diyos para sa kanila.

2. Sumampalataya—Tandaang nangako si Cristo na ang Kanyang Espiritu ay kumikilos na 
bago pa tayo dumating sa lugar ng ating mga pinapanalangin, kaya umasa kang ang iyong 
kaibigan o kapamilya ay positibong tutugon sa ebanghelyong ibabahagi mo (Juan 16:7-11).

3. Humiling—Kahit na hindi magpakita ng interes sa pagtanggap kay “Jesus sa kanilang buhay” 
ang iyong kaibigan o kapamilya, tanungin kung maari mong ibahagi sa kanila ang lesson 
na ginagawa mo ngayon. Gamitin ang pagkakataong ito na pasadahan ang ebanghelyo sa 
kanila. Maaring sila pala ay handang tumugon kung nakarinig sila ng mensaheng inilahad 
sa ibang paraan.
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I. A. Kasalanan
Lumalabag

B. Kamatayan
Pagkakahiwalay
Oo
Impyerno
Isang
Masama

II. Minahal
Mga Kaibigan
Nagkasala
Diyos

A. Namatay
Nabuhay

 Namatay
Nabuhay
Hindi
Hindi
Magtiwala
Hindi

B. Magandang Balita ni Juan (Juan 20:31)
99
Hindi
Hindi
Nadungisan
Lahat

Gamitin ang 3 bilog: Ituro ang bilog na may 
“G” at sabihin, “May mga nagtitiwala sa kanilang 
mga gawa para makarating sa langit.” Pagkatapos 
ay ituro ang bilog na may “C + G” at sabihin, 
“May mga nagtitiwala kay Cristo at sa kanilang 
gawa para makarating sa langit.” Ituro ang “C” 
na bilog at sabihin, “May mga nagtititwala kay 
Cristo lamang para makarating sa langit. Saan 
ka?” Ang mga nagtitiwala sa kanilang mga gawa 
ay parang nagsasabi sa Diyos, “Ang kamatayan 
ng Inyong Anak ay hindi kailangan.” Hindi 
kinakailangang mamatay si Jesus para sa aking 
mga kasalanan kung makakapunta ako sa langit 
sa pamamagitan ng pagtitiwala sa aking mga gawa 
lamang. Ang mga nagtitiwala kay Cristo at sa 
kanilang gawa ay parang nagsasabi sa Diyos, “Ang 
kamatayan ng Inyong Anak ay hindi sapat,” o 
kaya, binayaran ni Jesus ang ilan sa aking mga 
kasalanan at kailangan kong bayaran pa ang natira. 
Sa madaling sabi, hindi kumpleto ang ginawa ni 
Jesus. Ang mga nagtitiwala lamang kay Jesus ay 
parang nagsasabi sa Diyos, “Ang kamatayan ng 
Inyong Anak ay sapat na.” Hindi sinabi ni Jesus sa 
Krus, “Tutulungan ko kayong makarating sa langit.” 
Hindi. Sinabi Niya sa Juan 19:20, “Natupad na!” 

Hindi nagbigay ng paunang bayad si Jesus para 
sa ating mga kasalanan. Binigay Niya ang buong 
kabayaran. Samakatuwid, mapagkakatiwalaan ko 
Siya upang dalhin ako sa langit dahil binayaran 
Niya ang pagpasok ko roon.

Siguraduhing tanungin, “Kung mamamatay 
ka ngayon, saan ka pupunta?”  bago 
anyayahan ang iyong disipulo na manalangin upang 
makasigurong nauunawaan niya ang Magandang 
Balita at sumampalataya siya kay Cristo.

Langit
Sumampalataya ako kay Cristo
Magpakailanman
Hindi

Oo. Kung sabihin niya, “Hindi,” sabihin: “Akala 
ko, sinabi mong ang buhay na walang hanggan ay 
hindi natatapos?” Nang nagtiwala ka kay Cristo, 
tinanggap mo ang buhay na walang hanggan ngayon 
din. Natatapos ba ang buhay na walang hanggan? 
HINDI. Kaya, kung magkasala ka bukas, meron 
ka pa rin bang buhay na walang hanggan? Oo! 
Magandang balita ba ito? Oo! Hindi kailanman 
babawiin ng Diyos ang biyayang ibinigay na Niya 
sa iyo.”

Mga kapatid kay Cristo
Hindi
Hindi

C. Juan 5:24 Siya ay may buhay na walang 
hanggan.
Hindi Siya kasama sa mga hahatulan.
Siya ay inilipat mula sa kamatayan patungo 
sa buhay.

Juan 6:37-39 Hindi kailanman tatanggihan 
ni Jesus ang lumalapit sa Kanya nang may 
pananampalataya (v. 37). Dumating si Jesus sa 
mundo para gawin ang kalooban ng Kanyang 
Ama (v. 38). Ang kalooban ng Kanyang Ama 
ay hindi mawalay sa kamay ni Jesus ni isang 
mananampalataya (v. 39). Kung may Cristianong 
nawalan ng kanyang kaligtasan, samakatuwid 
ay nabigo si Cristo na gawin ang kalooban ng 
Kanyang Ama. Ang pananatiling ligtas ay gawain 
ni Jesus na pagsunod sa kalooban ng Kanyang 
Ama, hindi ng isang Cristianong nagsisikap na 
gawin ang kalooban ng Diyos.

Lesson 1 Answer Sheet
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Juan 10:28-29 Sinisigurado ni Jesus na ang 
sumampalataya sa Kanya ay “hindi kailanman 
mapapahamak” sa impyerno. Gaano katagal ang 
hindi kailanman? Magpakailanman. Hindi ito 
mangyayari kailanman. Kung maaring mawala 
ang kaligtasan ng isang Cristiano, samakatuwid 
nagsinungaling si Jesus. Kapag sumampalataya ka 
kay Jesus para sa buhay na walang hanggan, kapwa 
ang Diyos Anak at Diyos Ama ay hinahawakan ka 
sa Kanilang mga kamay at walang sinuman ang 
may sapat na lakas para agawin ka sa Kanilang 
pag-iingat, maging ikaw mismo (tingnan ang Awit 
8:3). Ang kasiguruhang ikaw ay pupunta sa langit 
ay hindi ayon sa iyong pagkapit sa Diyos, kundi 
sa Kanyang pagkapit sa iyo!

Efeso 1:13-14 Kapag narinig mo at sumampalataya 
ka sa Magandang Balita, ikaw ay tinatakan ng 
Diyos Espiritu Santo upang ikaw ay ligtas at 
tiwasay magpakailanman.

1 Juan 5:13 Sumulat si Juan sa mga mana-
nampalataya kay Jesus at gusto niyang ipaunawa sa 
kanilang mayroon silang buhay na walang hanggan. 
Ang batayan para malaman mong ikaw ay may 
buhay na walang hanggan ay ang pananampalataya 
mo kay Jesus para dito.

D. Ligtas
Mawawala
Konteksto
1. Gantimpala
2. Pakikipag-ugnayan
3. Disiplina
4. Hindi

E. 1. Pasasalamat
2. Disiplina
3. Gantimpala

IV. bagong nilalang, lumang mga bagay,   
 bago

Bagong sigla (2 Corinto 5:14-15): Namumuhay 
tayo para kay Cristo ngayon dahil sa Kanyang 
napakalaking pag-ibig para sa atin.

Bagong kaisipan (2 Corinto 5:16): Sa halip 
na tingnan ang kapwa ayon sa makamundong 
panukat, ngayon ay tinitingnan natin ang kapwa 
na isang taong gustong iligtas ni Jesus at namatay 
Siya para sa kanya. 

Bagong ministeryo (2 Corinto 5:18-19): 
May bago tayong ministeryo ng pagbabahagi ng 

Magandang Balita sa mga naliligaw upang sila 
ay makipagkasundo sa Diyos.

Bagong pagkakakilanlan (2 Corinto 5:20): 
Tayo ay mga bagong embahador o kinatawan ni 
Cristo. Tayo ay mga santo (Efeso 1:1), nakaupo 
kasama ni Cristo sa kalangitan nang mataas sa 
lahat ng kapangyarihan, pati ang diablo (Efeso 
1:20-21; 2:6). Tayo ay mga tulang isinulat ng 
Diyos o Kanyang obra maestra (Efeso 2:10), banal 
na templo ng Diyos (Efeso 2:21-22).

Cefas
Bato
Alam ni Jesus ang darating na pamumuno 

na gagampanan ni Pedro nang makita Niya 
si Pedro nang hindi pa siya lumalago. Siya 
ay magiging pinuno ng mga pinuno.

Maging

V. Ihayag ang iyong mga kasalanan sa   
 Diyos.

VIII. loob

A. Ibahagi ang Magandang Balita ni Cristo 
sa lahat ng naliligaw at gawing disipulo 
ang lahat ng bansa.

Humayo, hindi palapitin—dapat puntahan 
kung nasaan nandoon ang mga naliligaw na tao.

Lahat, hindi lang iilan—ibahagi sa lahat dahil 
hindi mo alam kung sino ang inihanda ng Diyos 
upang sumampalataya kay Jesus.

Magpalago ng mga tagasanay, hindi lang 
mga myembro ng iglesya—sanayin ang bawat 
mananampalataya para ipamuhay ang kanyang 
natutuhan at ipasa ito (maging isang tagasanay).

D.  III. Linaw
 Hindi maliwanag

1. Tanggapin
a. bunga
b. tao

2. talikuran, pagsisihan
a. tigilan
b. pagsisisi
c. Ang Diyos
d. hindi kailanman
e. Diyos
makasalanan
f. magtiwala

3. Ipahayag
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b. Pagkikipag-isa
c. sumampalataya

4. Dasalin, makasalanan
a. Biblia
b. Panalangin, Persona
c. bago
d. pagtitiwala

5. Ibigay
b. Diyos
c. mabibigo
d. bata

6. Hilingin Papasukin
a. Jesus
b. resulta
c. Pagkikipag-isa, Mananampalataya, 

Anak tao
Pagkikipag-isa
d. Juan
e. literal
f. seguridad, sumampalataya

7. Ipahayag
a. kasalukuyan

Pagpapawalang Sala, Matagumpay, 
Pagkatapos

b. pagpapahayag
c. Pagka-Panginoon, masama
d. lihim, gantimpala

8. sumunod
a. paniniwala
nagtitiwala
b. nagliligtas
c. alagad

9. Italaga
b. Mga Gawa
c. Cristiano

10. Magpasakop
a. Nananampalataya
b. Pagka-Diyos
c. Pagkatapos, Makakapag Palito, 

sumampalataya, Pananampalataya
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Lesson 2: PAG-UNAWA SA PANALANGIN

PAGTINGIN SA DUMAAN

A. Kumusta ka na? (Magbigay ng oras para palakasin ang bawat isa at manalangin.)

B. Oras ng pagsamba (Kumanta ng isa o dalawang papuri at pagsamba.)

C. Pananagutan
 ● Paano mo sinunod ang lesson ng nakaraang linggo?
 ● Kanino mo ibinahagi ang ebanghelyo? Sino ang sumampalataya? 
 ● Kailan mo sila sasanayin upang ipaliwanag sa iba ang daan ng kaligtasan ng Diyos? 

Itinuro mo ba sa kanila ang lesson 1? 
 ● Tinuturuan mo ba silang magsanay ng iba (2 Timoteo 2:2)? Ginagawa ba nila? Ginagawa 

rin ba ng mga tinuturuan nila na magsanay ng iba?

D. Vision ng Dakilang Atas (Juan 14:12, 16-17; 16:7-8; Gawa 1:8).

May isang mabuting dahilan kung bakit dapat tayong maging matapang kapag tayo’y nagbahagi 
sa mga tao tungkol kay Cristo. Humahayo tayo dahil alam nating hindi tayo nag-iisa, na 
kasama natin ang Espiritu ng Diyos, binibigyan tayo ng ______________ na hindi galing sa 
ating sarili. Humahayo rin tayo dahil alam nating kumikilos na ang Espiritu Santo sa mga 
pumapaligid sa atin upang ihanda ang mga tao, kinakausap ang kanilang puso. Inihanda na 
ng Diyos ang mga taong ito at sila ay tutugon sa mensahe ng Magandang Balita na dadalhin 
mo sa kanila. Mga hinirang ang bansag ng Biblia sa mga taong ito (Juan 13:18, Efeso 1:4-
5), ang mga karapat-dapat at mga anak ng ______________ (Mateo 10:11-13, Lucas 10:6).

Dahil sa kilos ng Espiritu, alam nating ang mga taong ito ay nariyan lamang, nakakalat sa ating 
komunidad. Ang tanging paraan para matagpuan sila ay ibahagi ang _________________. 
Habang ginagawa natin ito, ang mga naihanda ng Diyos ay tutugon nang may pananampalataya.

Paano naman ang mga hindi tutugon agad? Sana, makahanap tayo ng mga paraan para 
marinig nila ang Magandang Balita sa pagdaan ng panahon upang may pagkakataon ang ilan 
na makatugon. Gayunman, hindi maaring maubos ang oras natin sa kanila at kaunti na lang 
ang matitira para hanapin ang mga ______________ na inihanda na ng Diyos. Ang ating 
gawi ay maghanap ng kaunting bilang ng tao na ating pakikiugnayan para sa pagtatanim 
at ibigay ang lahat ng ating oras sa kanila. Samantala, ang mga naihanda na ng Diyos ay 
maiiwan sa ere! Ikumpara ito sa idiniin ni Jesus sa Kanyang mga disipulo (Juan 4:35-36). 
Ang mga disipulo ay nasa kaisipang pagtatanim, sa pag-aakalang hindi pa handa ang mga 
tao. Sinabi Niya, “Tingnan mo! Ang ani ay narito na! Umpisahan na ang pag-ani!”

PAGTINGIN SA ITAAS

Bilang mananampalataya, madalas nating binabale-wala ang ating malapit 
na ugnayan sa Diyos. Para sa isang bagong mananampalataya, ito ay isang 
napakalaking pagbabago sa buhay. Dahil dito, baka hindi niya namamalayan 
ang kabuuang saklaw ng biyaya ng pakikipag-usap nang bukás at malaya sa 
Diyos kahit kailan, kahit saan. Kung ibig nating magpatuloy na lumago sa 
espiritwal at maging mabunga para sa Diyos ang mga bagong mananampalataya, 
dapat mapunô ng panalangin ang kanilang buhay. Ang panalangin ay 
________________ sa Diyos. Kapag nanalangin ka, dapat kang maging 
______________ at matiyaga, tulad ni Jesus nang makipag-usap Siya 
sa Diyos at ayon sa Kanyang itinuro sa Kanyang mga disipulo.
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I. Bakit kailangan nating manalangin?

A. Ito ang utos ng Diyos:

“Dapat [kang] ______________ manalangin” (Lucas 18:1).
“Manalangin kayong __________________ patid” (1 Tesalonica 5:17).

B. Ito ang kailangan mo:

1. Maaring “ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong ______________, sapagkat siya’y 
______________ sa inyo” (1 Pedro 5:7).

2. Hanapin ang pangunguna ng Diyos:

“Tumawag ka sa akin, at ako’y sasagot sa iyo, at magsasabi sa iyo ng mga dakila at 
makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman” (Jeremias 33:3).

3. Tumanggap ng ______________ at makatagpo ng ______________ na makakatulong sa 
panahon ng pangangailangan (Hebreo 4:16).

C. Ano ang mga kailangan mong ipanalangin?

“Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay; kundi sa _________________, sa pamamagitan 
ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga 
______________ sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na hindi maabot ng pag-iisip, ang 
mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Cristo Jesus” (Filipos 4:6-7).

1. Ilang mga bagay-bagay sa buhay ang ibig ng Diyos na ikabalisa ko?

2. Ilang mga bagay-bagay na ikinababalisa ko ang ibig ng Diyos na ipanalangin ko?

3. Sa kalagitnaan ng kagipitan, ano dapat ang aking attitude kapag ako ay nananalangin?

4. Ano ang ipinangako ng Diyos para sa mga sumusunod sa mga tagubiling ito?

II. Ang nilalaman ng panalangin

Gumuhit ng linyang kumokonekta sa verse at tamang kahulugan ng panalangin.

Nilalaman:        Verse:

Pagpupuri: purihin ang Diyos kung Sino Siya   Mateo 6:12a; 1 Juan 1:9

Pagtatapat: italaga ang sarili sa kalooban ng Diyos para  Mateo 6:11; Filipos 4:6-7
 sa iyong buhay      

Pagsustento: hilingin sa Diyos na ibigay ang iyong   Mateo 6:9; Awit 135:3
 pangangailangan

Para sa iba: hilingin sa Diyos na ibigay ang pangangailangan  Mateo 6:13; 1 Juan 4:4; 
 ng iba       Efeso 6:10-17

Pagpapatawad:  hilingin sa Diyos na patawarin ang inyong   Mateo 6:12b; 1 Timoteo 2:1
 mga kasalanan

Pagkalinga: hilingin sa Diyos ang espiritwal na pagkalinga Mateo 6:10; 26:39
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III. Tatlong kasagutan sa panalangin

A. ______ (berde), binibigay ng Diyos ang iyong kahilingan.

B. ______ (pula), hindi binibigay ng Diyos ang iyong kahilingan. Magtiwalang alam ng    
 Diyos ang mas makakabuti para sa iyo, at tinanggihan ka dahil mahal ka Niya.

C. ______ (dilaw), hindi muna sumasagot ang Diyos. Maghintay ka nang may tiyaga.

IV. Mga attitude na mahalaga sa pananalangin

Attitude:     Verse:

1. Pananampalataya    Ngunit humingi siyang may pananampalataya na   
      walang pag-aalinlangan.    
      Santiago 1:6a

2. Pagsisisi para sa mga kasalanan  Kung iningatan ko ang kasamaan sa aking puso, 
         ang Panginoon ay hindi makikinig. 
      Awit 66:18

3. Tamang hangarin    Kayo’y wala, sapagkat hindi kayo humihingi.
      Kayo’y humihingi, at hindi tumatanggap, sapagkat  
      humihingi kayo sa masamang dahilan, upang   
      gugulin mo ito sa inyong mga kalayawan. 
      Santiago 4:2b-3; tingnan din ang v. 4

4. Maghangad sa ibig ng Diyos  Ito ang ating kapanatagan sa kanya, na kung   
      tayo’y humingi ng anumang bagay na ayon   
      sa kanyang kalooban, tayo’y pinapakinggan niya. 
      1 Juan 5:14

5. Pagtitiyaga     [Ang mga tao ay] dapat laging manalangin at   
      huwag manlupaypay. 
      Lucas 18:2-7; 11:5-10

V. Mga mungkahi para sa epektibong panalangin:

A. Nananalangin tayo sa pangalan ni Jesus (Juan 14:13), dahil sa pamamagitan lamang ni Jesus 
maari tayong makalapit sa Diyos (Juan 14:6). Ibig sabihin, ipapanalangin mo ang ipinapanalangin 
ni __________. Paano mo malalaman kung ano ang ipinapanalangin ni Jesus? Unawain ang 
Kanyang __________ (Juan 15:7).

B. Tayo’y nananalangin nang may malalim na paggalang, batid na tayo’y nakatayo sa harapan ng 
isang sakdal dakilang Diyos. Pinapaabot natin ang ating mga salita sa __________, hindi sa 
mga nakapaligid sa atin (Mateo 6:5-9).

C. Kadalasan nating tinatapos ang ating mga panalangin ng “__________,” nagpapahayag ng 
matinding pagsang-ayon o paninindigan (Mateo 6:13).

D. Maraming bahagi ang panalangin: mga __________, kahilingan, paghingi para sa iba, at paghahayag 
ng kasalanan (Mateo 6:9-13).

E. Gumagamit tayo ng normal, _____________ na pananalita kapag nananalangin (Mateo 6:7-8; 
1 Corinto 14:15).
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F. Maari tayong manalangin kahit anong oras at kahit saang lugar tungkol sa _____________ 
(Awit 55:17; Marcos 1:35; 6:46; Lucas 5:16; 6:12; Filipos 4:6-7; 1 Tesalonica 5:17).

O ako nawa’y iyong pagpalain (Mateo 7:7-11), at palawakin ang aking nasasakupan (Colosas 
3:3), na ang iyong kamay ay sumaakin (Gawa 11:21), at ingatan Mo ako sa kasamaan 
(2 Tesalonica 3:3), upang huwag akong maghirap! (1 Cronica 4:10).

PAGTINGIN SA DARATING

A. Magsanay sa pagbahagi ng Lesson 2 sa bawat isa.

B. Maglatag ng mga layunin at manalangin.

1. Manalangin—Hilingin sa Diyos kung kanino Niya nais na ibahagi mo ang ebanghelyo at sanaying 
ibahagi ang ebanghelyo sa karagdagang limang tao, at sino ang nais Niyang sanayin ninyo sa 
Lesson 2. Isulat ang kanilang pangalan at ipanalanging ihanda ng Espiritu Santo ang daan at 
kumilos Siya sa puso ng mga inilista mo.

2. Sumampalataya—Tandaang ipinapangako ni Cristo sa atin na ang Kanyang Espiritu ay kumikilos 
na bago pa tayo dumating, kaya asahang ang mga tao sa listahan ay tutugon sa panawagan ng 
Diyos (Juan 16:7-11).

3. Humiling—Kahit na hindi agad magpahayag ng interes ang mga inilista mo para gumawa 
ng susunod na hakbang ng pananampalataya, humiling ng pagkakataong ibahagi ang lesson 
na kasalukuyan mong pinag-aaralan. Samantalahin ito para ibahagi ang “Lesson 1—Plano ng 
Kaligtasan” o “Lesson 2—Pag-unawa sa Panalangin” kung sila ay mga bagong mananampalataya. 
Maaring lumabas na handa silang tumugon kapag narinig nila ang mensaheng 
ibinahagi sa bagong paraan.

PAG-AARAL SA PAGBAUTISMO SA TUBIG

I. Bakit kailangan akong mabautismuhan?

A. Dahil _______________ ito ni Jesus (Mateo 28:19-20).
B. Ito ang pangunahing hakbang kung saan ang isang tao 

ay ginagawang _______________ at ipinapahayag sa 
madla (Mateo 28:19).

II. Ano ang ibig sabihin ng pagbabautismo sa tubig?

A. Ipinapahayag at inilalarawan nito ang ______________ 
at muling pagkabuhay ni Cristo (1 Corinto 15:3-4).

B. Ipinapahayag at inilalarawan nito ang aking ________________________ bilang isang 
Cristiano (Roma 6:4). Hindi ka nagiging mananampalataya dahil sa bautismo—pinapakita 
lamang na ikaw ay sumasampalataya na. Hindi ka inililigtas ng bautismo; tanging ang 
iyong pananampalataya kay Cristo ang makakagawa nito. Ang bautismo ay tulad ng isang 
singsing pangkasal—ito ang pampublikong simbolo ng isang pagbabagong naganap sa iyong 
puso (Efeso 2:8-9).

C. Ipinapahayag nito ang aking katapatan sa pagiging isang _______________ ni Jesu-Cristo 
(Mateo 28:19).

D. Ipinapahayag nito ang pagkakaunawa ko sa _______________ (Mateo 28:19).
 Iisa ang Diyos (Deuteronomio 6:4) ngunit tatlo ang Persona (Efeso 2:18; 2 Corinto 13:14). 

Bawat Persona ay may bahagi sa ating pangwalang hanggang kaligtasan mula sa impyerno 
(Efeso 1:3-14):
1. Ang Diyos Ama ang _______________ ng ating kaligtasan (Efeso 1:3-6).
2. Ang Diyos Anak ang _______________ para sa ating kaligtasan (Efeso 1:7-12).
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Kailangan bang 
mabautismuhan sa 
tubig para maligtas 

ako?

3. Ang Banal na Espiritu ng Diyos ang _______________ at _______________ ng ating 
kaligtasan (Efeso 1:13-14).

III. Bakit kailangang bautismuhan ako sa pamamagitan ng paglubog?

A. Dahil si _______________ ay binautismuhan sa ganyang paraan (Mateo 3:16).
B. Bawat bautismo sa _________________ ay sa pamamagitan ng paglubog. (Halimbawa: 

Gawa 8:38-39)
C. Ang salitang bautismo (baptizo sa salitang Griego) ay nangangahulugang “_______________ 

sa ilalim ng tubig.”
D. Ito ang pinakamagandang paglalarawan ng kamatayan, paglilibing, at ___________________!

Kamatayan—ibinabad sa tubig (Roma 6:3)
Paglilibing—paglubog (Roma 6:4a)
Muling Pagkabuhay—itinaas mula sa tubig (Roma 6:4b)

IV. Sino ang dapat bautismuhan at sino ang magbabaustismo?

A. Lahat ng taong ________________ kay Jesu-Cristo ay kailangang mabautismuhan (Gawa 2:41; 
8:6-13, 36-38; 10:47-48; 16:33; 18:8). Kasama rito ang sinumang hindi pa nabautismuhan 
mula nang maging mananampalataya siya at sinumang Cristianong hindi pa naunawaang 
mabuti ang kahulugan ng bautismo, kahit na siya ay nabautismuhan na dati.

B. Sa maraming pagkakataon, ang nagbautismo sa mga bagong mananampalataya ay ang 
nagbahagi sa kanila upang ______________ (Gawa 8:36-38; 16:31-33).

C. Ano naman ang tungkol sa pagbabautismo ng mga sanggol? Para maging isang disipulo 
ang isang tao, kailangan munang ________________ siya. Hindi nauunawaan ng isang 
sanggol ang kanyang pangangailangang sumampalataya kay Cristo. Samakatuwid, hihintayin 
natin hanggang ang ating mga anak ay may sapat nang gulang para sumampalataya at 
maunawaan ang tunay na kahulugan ng bautismo bago sila bautismuhan.

V. Kailan at saan ako dapat mabautismuhan?

A. Sa sandaling ikaw ay ________________ kay Cristo (Gawa 2:41; 8:6-13, 36-38; 10:43-48; 
16:31-33; 18:8). Walang dahilan para patagalin ito. Ang pinakamahabang paghihintay ng 
sinuman sa Biblia para mabautismuhan ay ______ araw (Gawa 9). Sa sandaling sumampalataya 
ka kay Cristo para sa buhay na walang hanggan, maari at dapat kang magpabautismo.

B. Maari kang magpabautismo kung saan may sapat na ________________ (Marcos 1:9; Gawa 
2:41; 8:6-13, 36-38; 10:43-48; 16:31-33; 18:8).

Paunawa: May ilang nag-aaral ng Biblia na naniniwalang ang 
pagbabautismo sa tubig ay mahalaga para sa walang hanggang 
kaligtasan. Ipinipresenta nila ang anim na pinagtatalunang talata 
para idiing dapat magpabautismo sa tubig ang isang tao upang 
makarating sa langit. Ngunit ang paggigiit na ito ay malinaw 
na pagsalungat sa itinuturo sa Bagong Tipan na ang kaligtasan 
ay dahil sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo lamang. Halimbawa, kung 
ang pagbabautismo sa tubig ay mahalaga para magkaroon ng buhay na walang hanggan, bakit 
hindi sinabi ni Jesus, “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang sumasampalataya [at 
mabautismuhan] ay may buhay na walang hanggan,” sa Juan 6:47? Bakit hindi isinulat ni Lucas, 
“[Dapat magpabautismo at] manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka,” sa Gawa 
16:31? Bakit hindi sinabi ni Pablo, “Sapagkat sa biyaya kayo’y naligtas sa pamamagitan ng 
[baustismo at] pananampalataya,” sa Efeso 2:8? Maliwanag, hindi sadya ng Diyos na ipaliwanag 
ng anim na verses ang mahigit ____________ na ibang verses na nagtuturong ang kaligtasan ay sa 
pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kung ang anim na verses na ito ay hindi tumutukoy sa 
kaligtasan mula sa impyerno, tungkol saan ang kanilang pinapatungkulan?
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 ● Marcos 1:4: Ang pagbabautismo ni Juan Bautista ay ________________ sa bayan ng Israel 
na magtiwala sa pagdating ng Mesias (Gawa 19:4).

 ● Marcos 16:16: Tinutukoy ni Jesus ang pagbabautismo ng ________________ (vv. 17-18; tingnan 
din ang Marcos 1:8) na nagaganap sa sandaling ang isang tao ay sumampalataya kay Cristo 
para sa biyaya ng kaligtasan (Gawa 10:43-48; 1 Corinto 12:13; Galacia 3:26-27; Efeso 1:13-14).

 ● Juan 3:5: Nang sinabi ni Jesus, “ipanganak ng tubig,” pinapaliwanag Niya ang tungkol sa 
kapanganakang ________________ na kailangang maganap bago maisilang sa espiritu ang 
isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo (Juan 3:6, 15-16).

 ● Sinasabi ng Gawa 2:38 ang pagbabautismo sa tubig bilang isang kundisyon sa pagpapatawad ng 
________________ sa mga Judio. Dahil tumulong sila sa pagpapako sa krus kay Cristo, kailangan 
ng mga Palestinong ito na hayagang makiisa sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapabautismo sa 
tubig nang sa gayon ay magkaroon sila ng pakikipag-isa kay Cristo at matanggap nila ang Espiritu 
Santo. Nang inutos ni Pedro na magsisi sila, nanawagan siya upang “magbago sila ng kaisipan” 
(metanoeo sa salitang Griego) at magtiwala kay Cristo (tingnan din ang Gawa 2:41, 44). Kung 
wala silang bautismo sa tubig, magkakaroon pa rin sila ng buhay na walang hanggan, ngunit 
hindi nila matatakasan ang paghuhukom na darating sa kanilang makasalanang henerasyon 
dahil sa pagpako sa krus sa Mesias (Gawa 2:40).

 ● Sinasabi rin ng Gawa 22:16 ang pagbabautismo sa tubig bilang isang kundisyon para sa 
pagpapatawad tungo sa pagkakapatiran dahil nagbagong-buhay na si Pablo sa daan patungong 
Damasco (tinawag siya ni Ananias na “________________,” Gawa 9:17; 22:13; tingnan din ang 
Galacia 1:11-12). Naging bagong nilalang si Pablo sa daan patungong Damasco, ngunit natanggap 
niya ang kapatawaran sa kanyang pag-uusig kay Cristo (Gawa 9:4) nang binautismuhan siya 
ni Ananias paglipas ng tatlong araw (Gawa 22:16; 9:17). Ang paghingi ng bautismo para sa 
kapatawaran ng mga kasalanan ay ipinataw sa mga Palestinong naging lantaran sa pagtanggi 
kay Cristo at hindi kailanman ipinataw sa mga Hentil (Gawa 10:43-48). Samakatuwid, ang mga 
talatang ito sa Gawa 2 at 22 ay pambihira, hindi karaniwan.

 ● 1 Pedro 3:21: Ang tinutukoy ni Pedro ay pagbabautismo sa ________________ dahil ang 
pagliligtas kay Noe ay isang larawan (antitype) ng uri ng pagbabautismong binanggit sa verse 
21. Hindi iniligtas ng tubig si Noe at ang kanyang pamilya. Ang arko ang nagligtas sa kanila. 
Gaya ng pagbagsak sa arko ng tubig ng paghuhukom ng Diyos at hindi kay Noe, ang walang 
hanggang paghuhukom ay bumagsak kay Cristo at hindi sa atin (v. 18). Bukod doon, gaya ni 
Noe at kanyang pamilya na nakaligtas sa paghuhukom sa tubig ng Diyos nang inilagay sila sa 
arko, gayon din nakaligtas ang mga Cristiano sa walang hanggang paghuhukom ng Diyos nang 
inilagay sila kay Cristo sa pamamagitan ng bautismo sa Espiritu sa sandaling sumampalataya 
sila kay Jesus (Galatia 3:26-27). Nang lumabas si Noe sa arko, pumasok siya sa isang bagong 
buhay—isang mundong nalinis ang kasalanan. Gayon din, inilagay tayo ng bautismo sa Espiritu 
sa isang bagong pakikipag-ugnayan kay Cristo upang maranasan natin ang bagong uri ng 
_____________________ pagkabuhay (Roma 6:3-5). Hindi lamang tayo inililigtas ng bautismo 
ng Espiritu mula sa impyerno, ngunit pinalaya rin tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. 
Sinasabi ni Pedro na ang pagbabautismong ito ay hindi isang pisikal na paglilinis (“pag-aalis 
ng dumi ng laman”), ngunit isang espiritwal na paglilinis (“ang tugon ng isang mabuting budhi 
sa Diyos”). Ang Bautismo ng Espiritu, hindi ang pagbabautismo sa tubig, ang nagbibigay sa 
atin ng mabuting budhi kung tinutukoy ang ating nakalipas na kasalanan at nagagawa nating 
mamuhay nang matagumpay ngayon sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay.

Handa ka bang sumunod sa Panginoon sa pagbabautismo ng mga mananampalataya (Mateo 28:19-20)?

Handa ka bang sumunod kay Jesus nang walang pagtalikod magpakailanman (Lucas 9:57-62)?

Kung ikaw ay tinuya o tinrato nang masama ng mga tao, o pinagbantaang patayin, susunod ka pa 
rin ba kay Jesus (Mateo 10:16-39)?

Kung hindi ka pa nababautismuhan, sasabihin ng iyong tagadisipulo/tagasanay ang susunod na 
pagkakataon ng bautismo sa tubig na gagawin ng iglesya.
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PAGTINGIN SA DUMAAN
D. kapangyarihan

kapayapaan
lahat
ani

PAGTINGIN SA ITAAS
Pakikipag-usap
makatotohanan

I. A. palagi
 walang
B. 1. kabalisahan

2. nagmamalasakit
3. awa

biyaya
C. lahat ng bagay

mga kahilingan
1. Wala

2. Lahat  ng iyon.  Ang sa l i tang 
panalangin ay tumutukoy sa pakikipag-usap 
sa Diyos. Ikwento mo sa Diyos kung ano 
ang gumagambala sa iyo. Ang mga salitang 
pagsamo o paghingi ay tumutukoy sa 
pagsasabi sa Kanya kung ano ang kailangan 
mo. Kakaunti lang ang nakakaunawa ng 
kanilang pangangailangan dahil labis 
silang abala sa pag-aalala. Ang salitang 
kahilingan ay tumutukoy sa paghingi sa 
Diyos ng iyong gusto o minimithi (Awit 
37:4).

3. Pagpapasalamat. Ibig ng Diyos na 
manalangin kang may pagpapasalamat 
na puso. Bakit? Dahil kapag nagtiwala 
ka sa Diyos para ibigay ang iyong mga 
pangangailangan at kagustuhan nang maaga 
sa oras ng kagipitan, mapagtatagumpayan 
mo ang mga sitwasyon at makakatugon 
ka nang nararapat.

4. Ang kapayapaan ng Diyos ang 
mag-iingat ng iyong puso at pag-
iisip. Ang mga salitang kapayapaan ng 
Diyos ay katulad ng isang malalim na 
kahinahunan sa gitna ng mga bagyo sa 
buhay. Halimbawa, ang tubig sa ilalim 
ng mukha ng karagatan ay nananatiling 
mahinahon kahit may bagyo. Inilalarawan 
ng salitang mag-iingat ang isang armadong 
sundalong naglalakad pabalik-balik sa 
harap ng pintong-lagusan ng isang syudad, 
iniingatan ang mga nakatira sa loob ng 

syudad mula sa mga ibig lumusob. Palaging 
iniingatan ng kapayapaan ng Diyos ang mga 
pumipiling kausapin ang Diyos tungkol 
sa kanilang mga alalahanin, at humingi 
sa Kanya ng kanilang kinakailangan at 
nagugustuhan.

III. A. Oo
B. Hindi
C. Maghintay

V. A. Jesus
Salita

B. Diyos
C. Amen
D. Papuri
E. Madaling unawaing
F. Kahit ano

PAG-AARAL SA PAGBAUTISMO SA TUBIG
I.  A.   utos

B. mga disipulo

II. A. Kamatayan
B. bagong buhay
C. disipulo
D. Trinidad

1. nagplano
     2. ibinigay
     3. gumawa

           nag-ingat

III. A. Jesus
B. Biblia
C. paglubog
D. Muling Pagkabuhay

IV.  A. nanampalataya
B. manalig/sumampalataya
C. sumampalataya

V. A. Manampalataya
 3
B. Tubig

KAILANGAN BANG MABAUTISMUHAN 
SA TUBIG PARA MALIGTAS AKO?

270
paghahanda
Espiritu Santo
pisikal
pagkakasundo
kapatid
Espiritu
muling

Lesson 2 Answer Sheet 
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Lesson 1: PLAN OF SALVATIONLesson 3: ARAW-ARAW NA PAKIKIPAGTAGPO SA DIYOS

PAGTINGIN SA DUMAAN

A. Kumusta na? (Magbigay ng ilang oras para himukin ang bawat isa at manalangin.)

B. Oras ng pagsamba (Kumanta ng isa o dalawang awit ng papuri at pagsamba.)

C. Pananagutan
 ● Paano mo sinunod ang lesson noong nakaraang linggo?
 ● Kanino mo naibahagi ang ebanghelyo? Sino ang sumampalataya?
 ● Kailan mo sila sasanaying magbahagi ng ebanghelyo at ipaliwanag ito sa iba? Itinuturo 

mo ba sa kanila ang lessons 1 at 2?
 ● Sinasanay mo ba sila upang magsanay ng iba (2 Timoteo 2:2)? Ginagawa ba nila ito? 

Nagsasanay rin ba ng iba ang mga taong sinasanay nila?

D. Vision ng Dakilang Atas (Juan 15:7-8, 11, 16).

Bakit kaya maraming Cristiano ang walang kagalakan o kasiyahan? Ang isang malaking 
dahilan ay dahil kakaunti ang kanilang bunga, hindi sila nagbabahagi ng Magandang Balita. 
Mababasa natin sa Juan 15:8 na kalooban ng Diyos na tayo ay mamunga nang sagana—
“Naluluwalhati ang aking Ama, na kayo’y magbunga ng marami, at maging mga alagad 
ko.” Kapag hindi tayo namunga nang ______________ at nagbigay-karangalan sa Diyos, alam 
natin ito sa ating puso at dahil dito ay napipigilan tayong makaranas ng tunay na kasiyahan.

Basahin ang Lucas 15:7 at 10. Ayon sa mga verses, ano kaya ang lumilikha ng dumadagundong 
na kasiyahan sa langit? Kapag ang makasalanan ay ______________ o nagbago ng kanyang 
kaisipan tungkol sa anumang humahadlang sa kanya upang magtiwala kay Cristo at manalig 
siya kay Jesus para sa kaligtasan. Ang totoo sa langit ay totoo rin sa atin. Kaya, isang 
______________ ang makasaksi at makita ang mga tao na lumapit kay Cristo.

Ngunit may isang paraan na maari tayong mamunga nang lalong sagana at maranasan ang 
mas DAKILANG KALIGAYAHAN. Alam mo ba kung ano? Ito ay kapag tinipon natin ang 
mga inakay kay Cristo sa mga maliliit na grupo at ______________ sila.

Ngunit may isang paraan na maari tayong mamunga nang pinakasagana at maranasan ang 
PINAKADAKILANG KASIYAHAN SA LAHAT. Alam mo ba kung ano? Ito ay kapag ang 
mga sinanay natin ay hindi lang naging saksi, ngunit nagsanay rin ng ____________ na 
magsasanay ng ______________. Ganito rin ang iniutos ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timoteo 
2:2: “At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi ay siya mo 
ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makakapagturo rin naman sa iba.” Gusto mo 
bang maging maligaya? Samakatuwid, italaga mo ang sarili na maging saksi at magsanay 
ng ______________.

PAGTINGIN SA ITAAS

Upang makilala mo nang malalim ang isang tao, kailangang paglaanan mo siya ng maraming oras. 
Sa ganito ring paraan, kung ibig mong magkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa Diyos, 
kailangan mo ang “araw-araw na pakikipagtagpo sa Diyos.”

I. Bakit tayo naglalaan ng oras para makipagniig sa Diyos?

 ● Para sambahin ang Diyos
 ● Para ibukas ang ating buhay sa Diyos nang sa gayon ay makausap Niya tayo
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II. Ano ang ginagawa natin sa oras ng ating pakikipagtagpo sa Diyos?

 ●  Nakikipag-usap tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin 
(Filipos 4:6-7)

 ●  Nakikinig tayo sa Diyos na nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan 
ng pagbabasa ng Biblia.

III. Paano nakikipag-usap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng  
 Biblia?

A. “Ang lahat ng mga _________________ ay kinasihan 
ng Diyos at mapapakinabangan sa ______________, sa 
______________, sa ______________, at sa ______________ 
sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, 
nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang ______________” 
(2 Timoteo 3:16-17).

B. Magagamit mo ang 2 Timoteo 3:16-17 sa bawat pagkakataong nagbasa ka ng isang bahagi 
sa Biblia. Hilingin sa Espiritu ng Diyos na:

1. Turuan ka—Hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo ang pinakamahalagang ___________ 
na ibig Niyang maunawaan at pagtiwalaan mo.

2. Sawayin ka—Hilingin sa Diyos na ipakita ang anumang _______________ sa iyong 
buhay.

3. Ituwid ka—Hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo ang kailangan mong idagdag o alisin sa 
buhay mo para ikaw ay maging ___________ sa Kanyang paningin (mga paniniwala, 
gawain, kaisipan, pananalita, kaugalian, o motibo).

4. Sanayin ka sa kabanalan—Hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo kung anong verse sa 
Biblia o espiritwal na katotohanan ang ibig Niyang _____________ mo sa linggong ito 
upang lumago ang mas ______________ na pagkatao at kaugalian.

IV. Ano ang kailangang attitude sa oras ng pakikipagtagpo sa Diyos?

Awit 42:1-2

Awit 119:18, 33-34, 47

V. Mga halimbawa mula sa Biblia

Kapag pinag-aralan natin ang iba’t ibang mga tauhan sa Biblia, madidiskubre nating mas 
ginagamit ng Diyos ang taong madalas nakikipagniig sa Kanya. Paano ginugol ng mga taong 
ito sa Biblia ang kanilang oras ng pakikipagtagpo sa Diyos?

Mula sa mga halimbawa sa itaas, ano ang mga pwede mong gawin sa buhay mo tungkol sa pakikipagtagpo 
sa Diyos?

Verse:   Tao:  Oras:  Lugar: Gawain:
Genesis 19:27  Abraham umaga  dating lugar kinatagpo ang Diyos

Awit 5:3

Daniel 6:10

Marcos 1:35
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VI. Mga gagamitin para sa pang-araw-araw na pakikipagtagpo sa Diyos

Biblia: Pumili ng salin ng Biblia sa salitang nauunawaan mo. Magsimula sa pagbabasa 
sa Bagong Tipan. Unahin ang Ebanghelyo ni Juan, sumunod ang Aklat ng Roma 
ni Pablo.

Notebook: Sa oras mo sa Diyos, ____________ kung ano ang nararamdaman mong sinasabi 
ng Diyos mula sa Biblia.

Lugar: Pumili ng lugar kung saan maari mong katagpuin ang Diyos araw-araw na hindi 
magiging __________________.

Oras: Pumili ng pang-araw-araw na oras kung kailan maaring palagian mong makatagpo 
ang Diyos.

Plano: Dalhin ang iyong Biblia, notebook at ballpen bawat araw. Makipag-usap sa Diyos 
nang hayagan at walang pagtatakip sa pamamagitan ng panalangin. Makinig sa 
Diyos habang tinuturuan ka Niya, pinagsasabihan, itinatama ka, at sinasanay sa 
kabanalan (sa ________________ na pamumuhay).

VII. Simulan ang Oras ng Pakikitagpo sa Diyos

A. Magsimula sa panalangin ng papuri at pasasalamat para sa 
kabutihan ng Diyos. “Magpasalamat kayo sa kanya, 
at purihin ninyo ang pangalan niya!” (Awit 100:4b).

B. Ihayag ang anumang kasalanan na maaring pumigil sa iyong 
pakikipag-ugnayan sa Diyos. “Kung ____________ natin ang ating 
mga kasalanan, siya ay tapat at banal na ____________ sa ating 
mga kasalanan at tayo’y ____________ sa lahat ng kalikuan” 
(1 Juan 1:9).

C. Hilingin sa Diyos na buksan ang iyong mga mata para makita ang 
ituturo Niya mula sa Biblia. “Buksan mo ang aking mga ____________ 
upang makita ko, ang kahanga-hangang mga bagay sa kautusan mo” (Awit 119:18).

D. Gamitin ang natutuhan mong pattern sa 2 Timoteo 3:16-17 habang binabasa mo ang Biblia. 
Hilingin sa Diyos na:

1. Turuan ka—ipakita sa iyo ang pinakamahalagang lesson na inilaan Niya para sa iyo.

2. Sawayin ka—ilantad Niya ang anumang mali o mga makasalanang paniniwala, gawain, 
kaisipan, pananalita, kaugalian, o motibo sa iyong buhay.

3. Ituwid ka—ipakita sa iyo ang kailangan mong idagdag o alisin sa buhay mo para ikaw 
ay maging maayos sa Kanyang paningin.

4. Sanayin ka sa kabanalan—ipakita sa iyo kung anong verse sa Biblia o espiritwal 
na katotohanan ang ibig Niyang ipamuhay mo sa linggong ito upang lumago ang mas 
maka-Diyos na pagkatao at kaugalian.

E. Nangangako ang Biblia na kung gagawin mo ito, ikaw ay magiging “ganap, nasasangkapang 
lubos sa ____________ ng mga gawang mabuti” (2 Timoteo 3:16-17).
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VIII. Magtiyaga sa iyong pang-araw-araw na pakikipagtagpo sa Diyos.

Nagko-commit ka bang makikipagtagpo sa Diyos araw-araw? ____ Oo ____ Hindi
Petsa:
Oras:
Lugar:
Plano:

      _____________________________ ________
       Lagda      Petsa

PAGTINGIN SA DARATING

A. Magsanay sa pagbabahagi ng Lesson 3 sa bawat isa. Basahin ang Galacia 5:13-25 at 
gamitin ang pattern ni Pablo—Ano ang itinuturo ng Diyos sa atin sa bahaging ito? Anong mga 
makasalanang ideya o gawain ang nilalantad Niya? Ano kaya ang ibig Niyang itama natin sa 
ating mga buhay bilang resulta ng bahaging ito? At para sa pagsasanay sa kabanalan, anong 
katotohanan o kaalaman mula sa bahaging ito ang ibig ng Diyos na ipamuhay natin ngayong 
linggo?

B. Maglatag ng mga layunin at manalangin.

1. Manalangin—Hilingin sa Diyos kung kanino Niya ibig na ibahagi mo ang ebanghelyo at kung 
sino ang dapat mong sanaying magbahagi nito. Isulat ang kanilang pangalan at ipanalangin 
sa Espiritu Santo na ihanda ang daan at kumilos sa puso ng mga nakalista.

2. Sumampalataya—Tandaang ipinangako ni Cristo sa atin na ang Kanyang Espiritu ay 
kumikilos na bago pa tayo dumating, kaya umasa na ang mga inilista mo ay tutugon sa 
pangungusap ng Diyos (Juan 16:7-11).

3. Humiling—Kahit na hindi agad magpahayag ng interes ang mga tao sa iyong listahan na 
gumawa ng susunod na hakbang ng pananampalataya, hilingin silang bigyan ka ng pagkakataong 
ibahagi ang lesson na kasalukuyan mong pinag-aaralan. Samantalahin ito para ibahagi ang 
“Lesson 1—Plano ng Kaligtasan.” Maaring lumabas na handa silang tumugon kapag narinig 
nila ang mensaheng ibinahagi sa bagong paraan.

LESSON SA PAG-UNAWA SA PAGDIDISIPULO

Ano ba ang pagdidisipulo? Inilarawan ni Jesus ang proseso ng pagdidisipulo sa Mateo 28:19-20: 
Inuutusan tayo ng Cristo na “gawing alagad ang lahat ng mga bansa.” Ang salitang 
alagad o disipulo ay tumutukoy sa nag-aaral o estudyante. Ayon sa nasabing 
verses, ano ang tatlong aksyon na kailangang gawin para “gumawa ng 
mga disipulo”?

1. ___________ . At sa ating paghayo, ano ang ating dapat
 g a w i n  a y o n  s a  M a r c o s  1 6 : 1 5 ? __________________ 
 Ayon naman sa 1 Corinto 15:1-5, ano ang ebanghelyo? 
 Na si Cristo ay _____________ para sa ating mga kasalanan  
 at _____________ mula sa mga patay.

Ano ang hinihingi ng Diyos sa mga di-Cristiano na gawin kapag 
narinig nila ang ebanghelyo ayon sa Roma 1:16? ______________ 
o _____________ kay Cristo lamang para sa biyaya ng kaligtasan. 
Isa sa mga unang hakbang ng pagdidisipulo ay pagbabahagi 
ng ebanghelyo ni Jesu-Cristo sa isang di-Cristiano at anyayahan 
siyang sumampalataya kay Cristo para sa kaloob ng kaligtasan.
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2. __________ ang mga bagong mananampalataya sa ngalan ng Ama at ng Anak at 
ng Espiritu Santo. Ang unang hakbang ng pagdidisipulo pagkatapos na sumampalataya 
ang isang tao kay Cristo para sa kaloob ng kaligtasan ay ang pagpapabautismo sa tubig. 
Ang pagbabautismo sa tubig ang nagpapasimula sa bagong mananampalataya sa proseso ng 
pagdidisipulo at pinapahayag nito ang kanilang mithiing pumailalim sa pamumuno ni Cristo.

3. _____________ ang mga bagong mananampalataya na sumunod sa _____________ 
ng mga utos ni Cristo. Hindi lamang ito pagdagdag-kaalaman ng isip. Ito ay pag-utos sa 
ginugusto. Ang pagsunod sa mga utos ni Cristo ay isang panghabambuhay na proseso. Ang isyu 
bilang isang disipulo ay hindi, “Ano kaya ang gusto kong gawin?” ngunit “Ano kaya ang gusto 
ni Cristo na gawin ko?” Sa kabuuan, ang isang disipulo ay isang nabautismuhang 
mananampalataya na sumusunod sa mga utos ni Cristo, at samakatuwid ay 
lumalago sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Panginoon.

Mahalagang maunawaan ang mga pinakapangunahing pagkakaiba ng kaligtasan at pagdidisipulo. 
Sa tulong ng iyong tagadisipulo/tagasanay, siyasatin ang mga salita sa ibaba at tingnan kung ito 
ay tumutukoy sa kaligtasan o pagdidisipulo.

(Mga) Termino Kaligtasan Pagdidisipulo
Libreng kaloob (Efeso 2:8-9)

Pagsunod (Juan 8:31)

Hindi maaring mawala (Juan 10:28-29)

Pagbabautismo sa tubig (Mateo 28:19)

Pananampalataya lamang (Efeso 2:8-9)

Paghahandog sa Diyos ng iyong buhay (Lucas 9:24)

Pagtanggap sa buhay mula sa Diyos (Juan 3:16)

Pagpapailalim sa pamumuno ni Cristo (Colosas 3:23-24)

Panghabambuhay na proseso (Pahayag 2:10, 26)

Isang beses lang mangyayari (Juan 5:24; 6:35)

Pananampalataya at gawain (Santiago 2:14-26)

Gantimpala base sa ating mabubuting gawa   
(Mateo 16:24-27; 1 Corinto 3:8-15)
Ayon sa ginawa ni Cristo, hindi sa ginagawa natin 
(Juan 19:30)

Maaring mawala (Juan 15:1-8)

Itinuturo ng Biblia na ang pagiging isang Cristiano ay nakasalalay lamang sa _____________ kay 
Cristo. Ang pagiging isang disipulo ay nakasalalay sa pagtitiwala at _______________. Ang kaligtasan 
ay isang libreng kaloob. Ang pagiging disipulo ay humihingi ng malaking kapalit. Ang kaligtasan 
ay minsan lang mangyayari. Ang pagdidisipulo ay isang tuluy-tuloy na proseso ng mga maka-Diyos 
na desisyon.

*ANG ISANG PANGUNAHING HAKBANG SA PAGDIDISIPULO PAGKATAPOS 
SUMAMPALATAYA ANG ISANG TAO KAY CRISTO PARA SA BUHAY NA WALANG 
HANGGAN AY ANG MANATILI SA SALITA NI CRISTO (JUAN 8:31-32):

Kanino nakikipag-usap si Jesus (31a)?
Ano ang kundisyon para maging disipulo ni Jesus? (31b-32)?

Ibig sabihin ng salitang manatili ay “mamalagi, magpatuloy, manahan.” Upang maging disipulo ni 
Cristo, kailangan nating mamalagi o manahan sa Kanyang Salita, ang Biblia. Manatili sa Kanyang 
Salita araw-araw at ikaw ay lalago sa espiritu.



Lesson 3 Page 6

Lesson 3 Answer Sheet
PAGTINGIN SA DUMAAN
D. sagana

nagsisi
kagalakan
sanayin
iba
iba pa
iba

PAGTINGIN SA ITAAS
III. A. kasulatan

pagtuturo
pagsaway
pagtutuwid
pagsasanay
mabuti

B. 1. katotohanan
2. kasalanan
3. maayos
4. ipamuhay

maka-Diyos

IV. Awit 42:1-2: Manabik sa buháy na Diyos at   
 Kanyang Salita gaya ng usang uhaw sa tubig.

Awit 119:18: Manalig sa Diyos na ipapakita Niya 
sa iyo ang mga kahanga-hangang bagay sa Kanyang 
salita.

Awit 119:33-34: Maging bukás sa pagtuturo ng 
Diyos sa iyo ng Kanyang mga kaparaanan mula 
sa Kanyang Salita.

Awit 119:47: Masiyahan sa Salita at mahalin ito.

V. Awit 5:3: David, umaga, nanalangin sa Diyos

Daniel 6:10: Daniel, 3 beses/araw, itaas na silid, 
nanalangin at nagpasalamat sa Diyos.

Marcos 1:35: Jesus, bago mag-umaga, iláng na 
lugar, nanalangin sa Diyos

VI. isulat
maiistorbo
maka-Diyos

VII. B. ipinahahayag
magpapatawad
lilinisin
C.  mata
E.  lahat

LESSON SA PAG-UNAWA SA PAGDIDISIPULO
1. humayo

ipangaral ang ebanghelyo/Magandang Balita
namatay
binuhay

magtiwala o sumampalataya
magtiwala

2. bautismuhan
3. turuan

lahat

(Mga) Termino Kaligtasan Pagdidisipulo
Libreng kaloob 
(Efeso 2:8-9)

Pagsunod (Juan 8:31)

Hindi maaring mawala 
(Juan 10:28-29)

Pagbabautismo sa 
tubig (Mateo 28:19)

Pananampalataya 
lamang (Efeso 2:8-9)

Paghahandog sa Diyos 
ng iyong buhay 
(Lucas 9:24)

Pagtanggap sa buhay 
mula sa Diyos 
(Juan 3:16)

Pagpapailalim sa 
pamumuno ni Cristo 
(Colosas 3:23-24)

Panghabambuhay na 
proseso 
(Pahayag 2:10, 26)

Isang beses lang 
mangyayari 
(Juan 5:24; 6:35)

Pananampalataya at 
gawain 
(Santiago 2:14-26)
Gantimpala base sa 
ating mabubuting gawa  
(Mateo 16:24-27; 
1 Corinto 3:8-15)
Ayon sa ginawa 
ni Cristo, hindi sa 
ginagawa natin 
(Juan 19:30)

Maaring mawala 
(Juan 15:1-8)

pananampalataya
kaugalian
mananampalatayang Judio
nananatili sa Salita ng Diyos
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Lesson 1: PLAN OF SALVATIONLesson 4: ANG DIYOS NA NAGLIGTAS SA ATIN

PAGTINGIN SA DUMAAN

A. Kumusta na? (Magbigay ng ilang oras para himukin ang bawat isa at manalangin.)

B. Oras ng pagsamba (Kumanta ng isa o dalawang awit ng papuri at pagsamba.)

C. Pananagutan
 ● Meron ka bang takdang oras araw-araw sa pakikipagtagpo sa Diyos? Kumusta naman?
 ● Paano mo sinunod ang lesson noong nakaraang linggo?
 ● Kanino mo naibahagi ang ebanghelyo? Sino ang sumampalataya? 
 ● Kailan mo sila sasanaying magbahagi ng ebanghelyo? Itinuturo mo ba sa kanila ang 

tatlong mga lesson?
 ● Sinasanay mo ba sila upang sanayin ang iba (2 Timoteo 2:2)? Ginagawa ba nila? Ginagawa 

ba ng mga sinasanay nila?

D. Vision ng Dakilang Atas (Juan 15:1-8).

Sa mga talatang ito, ibinahagi ni Jesus ang mga paraan kung paano tayo mamumunga nang 
naluluwalhati natin ang Diyos Ama bilang disipulo ni Cristo. Ang bungang tinutukoy rito 
ay ang pagiging katulad ni Cristo sa pag-uugali, lalo na sa ating pagmamahal sa isa’t isa 
(Juan 15:12-14, 16-17) at sa mga _____________ mananampalataya—mga nanampalataya 
kay Cristo para sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng patotoo ng mga disipulo 
(tingnan ang Juan 4:36). Natutuhan natin kay Jesus na Siya ang tanging pinagmumulan 
ng _____________ (15:1) at makakasumpong tayo ng kalakasan sa Kanyang Salita (15:2a). 
Ang salitang isinaling inaalis (airo) ay mas magandang isaling “itinaas.” Ang gawi ng mga 
sinaunang manggagawa sa ubasan ay ang pagtaas sa mga di-namumungang sanga upang ang 
mga ito’y mamunga. Sa konteksto ng Juan 13-14, hinikayat ni Jesus ang mga nanghihinang 
mga disipulo gamit ang mga pangako patungkol sa langit at sa pagdating ng Banal na Espiritu 
sa Juan 14.

Kapag ang isang disipulo ni Cristo ay mayroon nang ugnayan sa Diyos at namumunga, 
nais ng Diyos na siya’y “magbunga pa nang lalong sagana,” kaya siya’y _____________ 
Niya (15:2b-3). Nakakapigil sa pamumunga ng ubas ang sobrang mga sanga at dahon, kaya 
pinuputol ng tagapag-alaga. Ginagamit ng Diyos ang Kanyang Salita para tayo’y linisin 
mula sa mga nakakapigil sa ating pamumunga. Ngunit nais din ng Diyos na dumami pa ang 
bunga ng Kanyang mga disipulo sa pamamagitan ng pananatili sa Kanya o _____________ 
sa mga utos ni Cristo (15:4-5, 10; 1 Juan 3:24). Pinaalalahanan ni Jesus ang mga disipulo 
na kapag hindi sila sumunod sa Kanya (“Ang hindi nananatili sa akin”), mapapalayo sila 
sa Panginoon (“itinatapon gaya ng sanga”), masasaid ang kanilang espirituwal na sigla 
(“matutuyo”), at _____________ nang matindi ng Diyos (“itinitipon, inihahagis sa apoy 
at sinusunog,” 15:6; tingnan ang Deuteronomio 4:23-24; 1 Pedro 4:12-13) o ipagkakait ang 
kanilang pangwalang-hanggang gantimpala sa Paghuhukom ni Cristo (1 Corinto 3:11-15; 
2 Corinto 5:10).  Maaring “mamunga nang sagana” ang mga disipulo sa pamamagitan ng 
pagdepende kay Cristo sa _____________ (15:7-8). Ang sikreto sa panalanging sinasagot ay 
ang manatili kay Cristo at ang pananatili ng Kanyang _____________ sa iyo (15:7).

PAGTINGIN SA ITAAS

I. Ang Tatlong Persona

Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
 Mateo 28:19b



Lesson 4 Page 2

Itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay iisa (sa pangalan = nag-iisa) pero ganunpaman ay nakikiugnay 
sa sangnilikha sa tatlong Persona (Ama... Anak... Espiritu Santo) na magkapantay sa lahat 
ng aspeto, ngunit nagkakaiba sa kanilang kilos at pakikiugnay sa sanlibutan. Ang Diyos ay 
iisa (Deuteronomio 6:4) sa substance ngunit tatlo sa Persona (Efeso 2:18; 2 Corinto 13:14). 
Tinutukoy ng mga nag-aaral ng Biblia ang katotohanang ito bilang ang _____________ o three-
in-one. Bawat Persona ng Pagka-Diyos ay walang hanggan—ibig sabihin ay hindi kailanman 
nilikha ng Diyos Ama ang Diyos Anak tulad ng sinasabi ng ilang kulto.

Sa kabuuan ng Lumang Tipan, mababasa ang mga pahayag patungkol sa Trinidad. Halimbawa:

“Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa” (Genesis 1:1).

Ang salitang Hebreo para sa salitang Diyos ay isang pangngalang _________________, Elohim, 
na tinapatan ng pandiwang bara, na nagmumungkahing parehong pangngalang pangmaramihan 
at pang-isahan ang Diyos.
 

“Pagkatapos, sinabi ng Diyos: ‘Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon 
sa ating wangis’ ” (Genesis 1:26).

Ang mga salitang “likhain Natin” ay muling nagpapahiwatig ng maramihan. Ang salitang Natin ay 
hindi pwedeng tumukoy sa mga anghel dahil hindi nila kayang lumikha. Ang ibang pagtukoy sa 
Diyos bilang “Natin” ay makikita sa Genesis 3:2; 11:7; Isaias 6:8.

“Sapagkat ang Lumalang sa iyo ay ang asawa mo, ang pangalan niya’y Yahweh na 
Makapangyarihan sa lahat” (Isaias 54:5).

Ang salitang, Lumalang (‘ō-śa-yik), ay isang pandiwang pangmaramihan sa Hebreo. Kaya mayroon 
tayong pangalawang Hebreong salitang tumutukoy sa Diyos. 

“‘Kayo ay lumapit at pakinggan ang aking sasabihin. Sa mula’t mula pa’y hayagan ako kung 
magsalita at ang sabihin ko’y aking ginagawa.’ Sa kapangyarihan ng espiritu ng Panginoong 
Yahweh, ako’y kanyang sinugo. Ganito ang sabi ng Banal na Diyos ng Israel, ni Yahweh na sa 
iyo’y tumubos: ‘Ako ang iyong Diyos na si Yahweh. Tuturuan kita para sa iyong kabutihan, 
papatnubayan kita sa daan na dapat mong lakaran’ ” (Isaias 48:16-17).

Sa talata 16, ang Diyos Anak ang nagsasalita. Tinutukoy Niya ang Ama (ang Panginoong Diyos) at 
ang Espiritu na siyang nagsugo sa Kanya. Sa sumunod na talata, malinaw na nagsalita ang Anak 
bilang Diyos. Kaya tumutukoy ang mga talatang ito sa tatlong _______________ Persona ng Diyos 
nang hindi tinatanggi na iisa lamang ang Diyos.

“Sinabi ni Yahweh, ‘Sila ang bayan ko na aking hinirang, kaya hindi nila ako pagtataksilan.’ 
Iniligtas niya sila sa kapahamakan at kahirapan. Hindi isang anghel, kung hindi si Yahweh 
mismo ang nagligtas sa kanila; iniligtas sila dahil sa pag-ibig niya’t habag, na sa simula 
pa ay kanya nang ipinakita. Ngunit sa kabila nito, sila’y naghimagsik at pinighati nila ang 
kanyang banal na Espiritu; dahil doon naging kaaway nila si Yahweh” (Isaias 63:8-10). 

Mas nagkakaroon ng liwanag ang mga talatang ito kapag nauunawaan nating si Yahweh, ang Diyos 
Anak, at ang Banal na Espiritu ang tatlong malinaw na persona ng ________________. 

Sa Lumang Tipan, tinutukoy ang Diyos bilang _____________ (Deuteronimo 32:6; Isaias 63:16; 
Malakias 2:10), Anak (Awit 2:6-7, 12; 45:6-7; Kawikaan 30:1-4; Isaias 9:6), at _____________ 
(Genesis 1:2; Awit 139:7-12; Isaias 11:2-3; 61:1; 63:10; Zacarias 4:6).
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Ano ang matututuhan tungkol sa Diyos Ama at Diyos Anak, si Jesu-Cristo, sa mga sumusunod na 
talata?

Mateo 3:16-17 

Juan 1:1-18

Juan 6:38-40

Colosas 1:12-20

Hebreo 1:8

Ano ang matututuhan tungkol sa Espiritu Santo sa Juan 14:16-17, 26; 16:13-14; Gawa 5:3-4? Ano 
ang matututuhan tungkol sa ginagawa Niya at sa Kanyang ugnayan sa Ama at sa Anak?

Ano ang matututuhan tungkol sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo sa Efeso 1:3-14 
na may kinalaman tungkol sa iyong walang hanggang kaligtasan mula sa impyerno?

Itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay nagmamahal, nag-iingat, nagbibigay, at nagdidisiplina sa atin.

II. Pag-ibig ng Diyos

Ang PANGINOON ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. _____________ kita ng isang 
walang hanggang pag-ibig, kaya’t ipinagpatuloy Ko ang aking kagandahang-loob sa iyo. 
          Jeremias 31:3

A. Base sa anong dahilan kaya iniligtas ka ng Diyos?

____ dahil ubod ka ng samâ?  ____ dahil una mo Siyang inibig?

____ dahil napakabuti mo?  ____ dahil _________________________

Ngunit ang Diyos, palibhasa’y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking _____________ 
sa atin, maging noong tayo’y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay 
niya tayo kay Cristo—sa pamamagitan ng _____________ kayo’y naligtas. 
           Efeso 2:4-5

B. Paano ba ipinapahayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa iyo? Isulat ang isang halimbawa 
sa ibaba.

1. Ang iyong sariling halimbawa:

2. 1 Juan 3:16; 4:9-12, 16

C. Sa Lucas 15:11-32, sinasabi ni Jesus kung paano minamahal ng isang ama ang kanyang anak. 
Paano mo ihahambing ang isang ama sa Diyos?

III. Pag-iingat ng Diyos

Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at ________ sa inyo laban sa masama. 
          2 Tesalonica 3:3
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A. Sa Awit 34:7, ano ang ipinangako ng Diyos?

sa Israel (2 Hari 6:15-18; tingnan din ang 2 
Cronica 32:7-8)
sa tatlong kaibigan (Daniel 3)

kay Pedro (Gawa 12:1-19)

B. Paano ka iniingatan ng Diyos kapag nahaharap 
ka sa tukso (1 Corinto 10:13)?

IV. Pagpupuno ng Diyos sa pangangailangan

At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan 
ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa 
kaluwalhatian kay Cristo Jesus (Filipos 4:19).

A. Bakit hindi kailangang mag-alalá ng mga anak ng Diyos (Mateo 6:25-33)?

B. Ano ba ang biyayang binigay ng Diyos sa Kanyang mga anak para ipakitang pupunuan Niya 
ang ating mga kailangan (Roma 8:32)?

V. Pagdidisiplina ng Diyos

Sapagkat _________________ ng Panginoon ang Kanyang minamahal, at pinarurusahan ang 
bawat itinuturing na anak (Hebreo 12:6).

A. Ano ang inaasahan ng Diyos para sa Kanyang mga anak (Efeso 4:13)?

B. Paano dinidisiplina ng Diyos ang Kanyang mga anak?

1. Kaibigan (Kawikaan 27:6, 17):

2. Biblia (2 Timoteo 3:16):

3. Mga pagsubok (Hebreo 12:11; Santiago 1:2-4):

4. Pisikal na _____________ (1 Corinto 11:29-30; Gawa 5:1-11):

5. Ang __________________ (Mateo 18:15-17; 1 Corinto 5:1-13; 1 Timoteo 5:19-21):

a. Sa mga sigalutan sa pagitan ng mga ________________ na mananampalataya (Mateo 
18:15-17).

1) Dapat puntahan ng nasaktang mananampalataya ang nakasakit sa kanya para ayusin 
ang problema sa pagitan nilang dalawa nang ____________________________ 
(18:15).

2) Kung hindi nagpakumbaba ang nagkasala, dapat magsama ng isa o dalawang 
________________ na mananampalataya ang nasaktan para tumulong na ayusin 
ang problema (18:16; Galacia 6:1).

3) Kung hindi pa rin nagpakumbaba ang nagkasala sa isang medyo pribadong antas, 
dapat na siyang iharap sa buong ___________________ para mapagdesisyunan 
ang dapat gawin (Mateo 18:17a).
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4) Kung tumangging magpakumbaba ang nagkasalang mananampalataya, dapat 
na siyang ituring ng iglesya bilang di-mananampalataya at alisin sa kanya ang 
pribilehiyo ng _____________ hangga’t hindi niya pinagsisisihan ang kasalanang 
nagawa at bumalik sa Panginoon (Mateo 18:17b; 1 Corinto 5:1-13; 2 Corinto 2:6-
7; Tito 3:9-11).

b. Sa mga kasong sangkot ang isang church _____________________ o elder, dapat 
________________ ng ibang mga church elders ang nagkasalang elder “sa harap ng 
lahat” ng mga namumuno o maaring ng buong iglesya (1 Timoteo 5:19-20; Mateo 18:17) 
“nang ang iba’y magkaroon ng takot” sa Diyos at seryosohin ang ________________ 
(5:20).

C. Aling aspeto ng pagiging Ama ng Diyos ang pinakamakahulugan sa iyo?

____ pag-ibig at kabutihan  ____ pagpuno sa iyong mga pangangailangan

____ disiplina    ____ pag-iingat

PAGTINGIN SA DARATING

A. Magsanay sa pagbabahagi ng Lesson 4 sa bawat isa.

B. Maglatag ng mga layunin at manalangin.

1. Manalangin— Itanong sa Diyos kung kanino Niya ibig na ibahagi mo ang ebanghelyo at kung 
sino ang dapat mong sanaying magbahagi nito. Isulat ang kanilang pangalan at ipanalangin 
sa Espiritu Santo na ihanda ang daan at kumilos sa puso ng mga nakalista.

2. Sumampalataya—Tandaang ipinangako ni Cristo sa atin na ang Kanyang Espiritu ay 
kumikilos na bago pa tayo dumating, kaya umasang ang mga inilista mo ay tutugon sa 
pangungusap ng Diyos (Juan 16:7-11).

3. Humiling—Kahit na hindi agad magpahayag ng interes ang mga inilista mo na gumawa 
ng susunod na hakbang ng pananampalataya, hilingin silang bigyan ka ng pagkakataong 
ibahagi ang lesson na kasalukuyan mong pinag-aaralan. Samantalahin ito para ibahagi ang 
“Lesson 1—Plano ng Kaligtasan.” Maaring lumabas na handa silang tumugon kapag narinig 
nila ang mensaheng ibinahagi sa bagong paraan.
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PAGTINGIN SA DUMAAN
D. Bagong
 Buhay
 Pinuputol
 Pagsunod
 Didisiplinahin
 Pananalangin
 Salita

PAGTINGIN SA ITAAS
I. Trinidad

pangmaramihan
iba-ibang
Trinidad
Ama 
Espiritu

Mateo 3:16-17: Nang umahon si “Jesus” sa tubig, 
bumaba ang “Espiritu ng Diyos” sa Kanya na 
parang isang kalapati, at nagsalita ang Diyos 
Ama mula sa langit, “Ito ang minamahal kong 
Anak na lubos kong kinalulugdan.”

Juan 1:1-18: Ang Salita, si Jesu-Cristo (vv. 1, 
14, 17) ay kasama ng Diyos Ama mula sa simula. 
Ibig sabihin, kaiba Siya at namumukod, ngunit 
kapantay ng Ama (vv. 1-2). Si Jesus ang Manlilikha 
na lumalang ng lahat ng bagay (vv. 1, 3). Si Jesus 
ang bukál ng buhay na walang hanggan para sa 
lahat ng sumampalataya sa Kanya (vv. 4, 7, 12). 
Nagkatawang-tao ang Diyos sa pamamagitan ng 
Persona ni Jesu-Cristo (vv. 1, 14) upang ipahayag 
kung sino ang Diyos (v. 18; tingnan din ang Juan 
12:44-45; 14:7-11).

Juan 6:38-40: Ipinadala ng Diyos Ama si Jesus 
mula sa langit patungo sa lupa para gawin ang 
Kanyang kalooban—huwag iwala ni Jesus ni kahit 
isang mananampalataya (vv. 38-39). Kalooban ng 
Ama na ang lahat ng sumampalataya kay Jesus 
ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at 
bubuhaying muli pagdating ng araw (v. 40).

Colosas 1:12-20: Binibigyan ng Diyos Ama ng 
kapangyarihan o tinuturing na karapat-dapat 
ang mga mananampalataya na makabahagi sa 
gantimpalang mana (v. 12; tingnan din ang 
Colosas 3:23-24). Iniligtas tayo ng Ama mula 
sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa 
kaharian ng Kanyang minamahal na Anak (v. 
13). Kay Jesus, meron tayong kapatawaran ng 
mga kasalanan (v. 14). Si Jesus ang larawan 
(eksaktong imahe/wangis) ng Diyos na hindi 
nakikita dahil Siya ay Diyos na nagkatawang-
tao (v. 15a; tingnan din ang Juan 1:1, 14, 18). 

Bagamat si Jesus ay nananatiling Diyos, isinilang 
Siya bilang isang tao at mas dakila sa lahat 
ng nilalang (panganay—una sa lahat, v. 15b). 
Bakit? Dahil sa pamamagitan Niya at para sa 
Kanya ang nilikha ang lahat ng bagay (v. 16). Si 
Jesus ay “una sa lahat ng mga bagay” bilang 
Diyos, at sa pamamagitan Niya “ang lahat ng 
mga bagay” ay nahahawakang sama-sama (v.17). 
Si Jesus ang ulo ng Iglesya at Siya lamang ang 
maaring magsabing Siya ang “Panganay mula 
sa mga patay” (sa Biblia, may ibang bumangon 
pero namatay muli ngunit si Jesus lamang ang 
nabuhay muli at hindi na namatay), kung kaya’t 
pangunahin (inuuna) Siya sa lahat ng bagay (v. 
18). Si Cristo ang una sa pwesto sa lahat n bagay 
dahil ikinasiya ng Diyos Ama na ang kaganapan 
ng Kanyang plano ay isakatuparan ni Cristo bilang 
Siyang namamahala sa lahat, pinagkasundo ang 
lahat ng bagay sa Kanyang sarili (ang Ama) sa 
pamamagitan ng dugo ni Cristo sa krus (vv. 19-
20), na nagbunga sa pagkakasundo sa Diyos ng 
mga mananampalataya (Efeso 2:14-16) at ang 
permanenteng paghilom ng alitan sa pagitan ng 
sangnilikha at ng Ama (Pahayag 22:3).

Hebreo 1:18: Tinukoy ng Ama ang Kanyang Anak 
bilang Diyos na ang trono ay magpakailanman.

Juan 14:16-17, 26: Binibigay ng Diyos ang 
Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan, 
upang manahan kasama at sa puso ng mga 
mananampalataya magpakailanman (14:16-17). 
Ituturo ng Espiritu Santo sa mga mananampalataya 
ang lahat ng bagay at ipapaalala ang lahat ng 
itinuro ni Jesus (14:26).

Juan 16:13-14: Gagabayan ng Espiritu Santo ang 
mga mananampalataya sa lahat ng katotohanan 
at ituturo sa kanila ang mga darating (v. 13). 
Luluwalhatiin Niya si Jesus at hindi ang Kanyang 
sarili sa pamamagitan ng paghahayag kung alin 
ang itinuturo ni Cristo (v. 14).

Gawa 5:3-4: Ang Espiritu Santo ay Diyos dahil 
ang pagsisinungaling sa Espiritu Santo ay katumbas 
ng pagsisinungaling sa Diyos.

Efeso 1:3-14: Pinagpala ng Diyos Ama ang mga 
mananampalataya ng lahat ng biyayang espiritwal 
sa kaharian ng espiritu (v. 3). Pinili ng Ama ang 
mga mananampalataya bago pa ang simula ng 
sanlibutan upang maging banal at walang dungis 
kay Cristo sa harap ng Ama (v. 4). Itinakda ng 
Diyos noong una pa (tinadhana) na kupkupin sa 
Kanyang pamilya ang mga magtitiwala kay Cristo 

Lesson 4 Answer Sheet
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(v. 5). Ginawa tayong katanggap-tanggap ng Ama 
kay Cristo (v. 6). Katapusan: Sinadya ng Diyos 
Ama ang ating kaligtasan. Pinagpala tayo ng 
Diyos Anak ng katubusan (Tinubos Niya tayo mula 
sa kasalanan sa pamamagitan ng pagbabayad ng 
Kanyang sarili sa kaparusahan ng lahat ng ating 
mga kasalanan.) Upang mapasaatin ang ganap na 
kapatawaran sa pamamagitan ng pananampalataya 
kay Cristo (vv. 7-8; tingnan din ang Gawa 10:43; 
Colosas 2:13). Inihayag ng Diyos ang Kanyang 
plano ng pagtubos sa atin sa pamamagitan ni 
Cristo (vv. 9-12). Katapusan: Ang Diyos Anak 
ang nagbigay ng ating kaligtasan. Tinatatakan 
ng Espiritu Santo ang lahat ng nakakarinig at 
nanampalataya sa Magandang Balita, at ginagawa 
silang panatag at ligtas magpakailanman (vv. 13-
14). Katapusan: Ginawa at iningatan ng Diyos 
Espiritu ang ating kaligtasan.

II. Inibig
A. pag-ibig

biyaya
B. 2. Sa pamamagitan ng kamatayan ni 

Cristo, ng Kanyang Salita, at pag-ibig 
ng ibang mananampalataya.

C. Tulad ng isang ama, mapagbigay ang Diyos 
sa Kanyang mga anak (v. 12); hinahayaan Niya 
ang Kanyang mga anak na magdesisyon para 
sa sarili at anihin ang mga kahihinatnan nito 
(vv. 12-16); Inaasam ng Diyos na magbabalik 
ang Kanyang mga anak na naligaw ng landas 
(v. 20a); walang pagtangging minamahal at 
tinatanggap Niya ang Kanyang mga alibughang 
anak (vv. 20-22); nagbubunyi Siya kapag 
bumalik ang Kanyang nawawalang anak 
(vv. 22-24, 32); pantay na mahal Niyang 
kapwa ang Kanyang masunurin at pasaway 
na anak (vv. 20-32); inaanyayahan Niya ang 
Kanyang mga galit at mapagmataas na anak 
upang makibahagi sa Kanyang kasiyahan sa 
nagbabalik at nagsisising makasalanan (v. 28); 
laging malayang makalalapit ang Kanyang 
mga masunuring anak sa Diyos Ama, kasama 
na ang masiyahan sa lahat ng Kanyang pag-
aari (v. 31).

III. magbabantay
A. Awit 34:7: babantayan ng anghel ng Panginoon 

ang mga may takot sa Kanya, at ililigtas sila.
2 Hari 6:15-18: Nang mapaligiran ng mga 
sundalo ng Siria sina Elisha at ang kanyang 
tagapaglingkod, iningatan sila ng Diyos ng 
Kanyang mga sundalong anghel.
Daniel 3: Iniligtas ng Diyos ang tatlong 
kabataang Hebreo mula sa napakainit na pugon
 

pagkatapos nilang tumangging sumamba sa 
mga diyus-diyosan.

Gawa 12:1-19: Iniligtas ng Diyos si Pedro 
mula sa kulungan at tiyak na kamatayan sa 
pamamagitan ng Kanyang anghel na gumabay 
kay Pedro upang makaalis sa panganib habang 
nanalangin ang iglesya para kay Pedro.

B. Tapat ang Diyos na hindi tayo bibigyan 
nang higit sa ating makakaya kapag 
tayo ay natutukso, ngunit nagbibigay 
rin Siya ng daan na makatakas upang 
makayanan natin ang tukso nang hindi 
sumusunod dito.

IV. A. Dahil nagpapakita ang pag-aalala ng mga 
maling inuuna—may higit na mahalagang 
pag-isipan kaysa pisikal na buhay (v. 25);

 Dahi l  h indi  na i i s ip  ng  pag-aa la la  kung 
gaano pinahahalagahan ng Diyos ang mga 
pangangailangan ng mga mananampalataya. 
Higit na pinahahalagahan ng Diyos ang mga 
pangangailangan ng mananampalataya kaysa 
pangangailangan ng mga ibon na pinapakain 
Niya at mga lily sa bukirin na binibihisan Niya 
(vv. 26-29);

 Dahil hindi mapapahaba ang buhay ng isang tao 
ng pag-aalala (v.27);

 Dahil ginagaya ng pag-aalala ang pananaw 
ng isang di-mananampalataya at hindi ito 
sumasampalatayang alam na ng Diyos ang mga 
pangangailangan ng mananampalataya at ibibigay 
Niya ang kanilang kailangan kapag umayon ang 
kanilang mga inuuna sa Kanyang pinahahalagahan 
(vv. 31-33).

B. Binigay ng Diyos ang regalo ng Kanyang Anak 
nang tayo ay Kanyang kaaway pa. Paano pa 
kaya ang gagawin Niya para sa atin ngayong 
tayo ay pinakamamahal Niyang mga anak?

V. Pagdidisiplina

A. Pagkakaisa sa kanilang sinasampalatayanan 
(faith) at kaalaman kay Jesus, isang iglesyang 
mature (perfect), at paglago sa pagiging lalong 
katulad ni Cristo.

B. 4. kamatayan
 5. Iglesya

a. Indibidwal
 1) pribado
 2) ganap
 3) iglesya
 4) pagsasama
b. Lider
 Sawayin
 Kasalanan
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Lesson 5: ANG IGLESYA, ANG KOMUNIDAD NG DIYOS

PAGTINGIN SA DUMAAN

A. Kumusta na? (Magbigay ng ilang oras para himukin ang bawat isa at manalangin.)

B. Oras ng pagsamba (Kumanta ng isa o dalawang awit ng papuri at pagsamba.)

C. Pananagutan
 ● Meron ka bang takdang oras araw-araw sa pakikipagtagpo sa Diyos? Kumusta naman?
 ● Paano mo sinunod ang lesson noong nakaraang linggo?
 ● Kanino mo ibinahagi ang ebanghelyo? Sino ang sumampalataya?
 ● Kailan mo sila sasanaying magbahagi ng ebanghelyo? Itinuturo mo ba sa kanila ang 

apat na mga lesson?
 ● Sinasanay mo ba sila upang sanayin ang iba (2 Timoteo 2:2)? Ginagawa ba nila? Ginagawa 

ba ng mga sinasanay nila?

D. Vision ng Dakilang Atas (Santiago 1:22)

Binigay ng Diyos sa ______________ ng Kanyang mga anak ang responsibilidad para sa 
Dakilang Atas (Mateo 28:18-20). Bawat Cristiano ay may kakayahang makibahagi at mamunga 
nang marami para sa Diyos. Lahat ay may kakayahang magbahagi sa iba at sanayin sila. 
Gayunman, hindi lahat ay gagawin ito. Hindi lahat ay magiging tapat na magsasagawa ng 
Salita. Marami ay magiging tagapakinig lamang.

Habang nagsasanay ka ng iba, hanapin mo ang mga gumagawa. Ito ang mga tapat na dapat 
mong pagbuhusan ng iyong buhay. Tulad ng sinabi ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timoteo 2:2, 
“At ang mga bagay na iyong narinig sa Akin sa harap ng maraming saksi ay siya mo ring 
ipagkatiwala sa mga taong tapat na makakapagturo rin naman sa iba.” Kaya, magmatiyag 
sa mga taong ______________.

Paano makikilala ang mga taong gumagawa? Sanayin ang ______________ ng nagtiwala 
sa Magandang Balita. Mabilis na lilitaw ang mga gumagawa. Ang mga tagapakinig lamang 
ay maaring ______________ agad (Juan 6:60-69). Mabuti iyan! Magkakaroon ka ng mas 
maraming oras para ilaan sa mga gumagawa!

PAGTINGIN SA ITAAS

Nang ikaw ay naging tagasunod ni Cristo, napabilang ka sa pamilya ng Diyos. Ang Diyos ang iyong 
Ama sa langit, at ang lahat ng Cristiano ay parang magkakapatid sa iisang pamilya. “. . . Sa bahay ng 
Diyos, na siyang iglesya ng Diyos na buhay. . . ” (1 Timoteo 3:15). Ang sambahayan ay hindi gusali, at 
ang iglesya ay hindi lugar ng pananambahan, kundi isang ______________ ng mga mananampalataya.

I. Sagutin ang ilang pangunahing katanungan tungkol sa iglesya.

A. Sino ang nasa iglesya?

1. Binubuo ang iglesyang mga tumanggap sa Magandang Balita sa pamamagitan ng 
______________ kay Jesus (Gawa 2:41, 44, 47).

2. Tinanggap mo na ba ang Magandang Balita sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jesus 
lamang para iligtas ka mula sa impyerno at bigyan ka ng buhay na walang hanggan?
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B. Ano ang ating papel sa iglesya?

Roma 12:5

Efeso 1:22-23

C. Ano ang kaugnayan ni Cristo sa iglesya (Efeso 5:23)?

D. Ano ang ginagawa ng iglesya?

Bilang Katawan ni Cristo, nandiyan ang iglesya para ipagpatuloy at ipalaganap ang gawain 
ni Jesu-Cristo sa lupa. Sinasabi sa Gawa 1:1: “Sa unang aklat [Magandang Balita ni Lucas] 
ay isinulat ko ang tungkol sa lahat ng ______________ at ______________ ni Jesus mula 
sa simula.” Kung ang Magandang Balita ni Lucas, na nagsasalaysay ng ministeryo ni Jesus 
sa lupa, ay tungkol sa lahat ng inumpisahang gawin at ituro ni Jesus, samakatuwid ang Aklat 
ng Gawa, ang kwento ng unang iglesya, ay ang katuluyan ng mga gawain at turo ni Jesus sa 
pamamagitan ng Kanyang ______________, ang Iglesya.

II. Ang dalawang DAKILANG tagubilin ni Jesus sa iglesya ay naglatag ng limang layunin:

A. Ang DAKILANG Utos (Mateo 22:37-39)

1. Ang pagmamahal sa Diyos nang buong puso, kaluluwa, at pag-iisip ay ____________.

2. Ang pagmamahal sa kapwa, kung siya ay isang mananampalataya, ay isang _________________.

3. Ang pagmamahal sa kapwa, kung siya ay di-mananampalataya, ay isang ____________.

B. Ang DAKILANG Atas (Mateo 28:18-20)

1. Ang pagtuturo sa mga mananampalataya na sumunod sa lahat ng mga utos ni Cristo 
ay ______________.

2. Ang paghayo sa lahat ng bansa ay ______________ /______________.

III. Sanaying bigkasin at kabisaduhin: “Ang DAKILANG Katapatan sa DAKILANG Utos   
 at DAKILANG Atas ay magbubunga ng DAKILANG Tagasunod ni Cristo at DAKILANG   
 Iglesya!”

PAGSASANAY: Ang Limang Layunin ng Iglesya

Basahin ang mga verses para malaman kung paano maisasakatuparan ng iglesya ang kanyang 
layunin sa mundo.

1. Pagsamba: “Habang sila’y magkakasama sa templo, sila’y nagputul-putol ng tinapay sa 
bahay-bahay, at nagsalu-salo na may galak at tapat na puso, na ______________ sa 
Diyos, at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao” (Gawa 2:46-47a; tingnan din ang Awit 149:1).

2. Pagkakaisa: “Nanatili silang matibay sa turo ng mga ______________, at sa pagpuputul-
putol ng tinapay at sa mga panalangin” (Gawa 2:42; tingnan din ang Hebreo 10:24).

3. Pagdidisipulo: “Nanatili sila sa ______________ ng mga apostol” (Gawa 2:42; tingnan 
din ang Mateo 28:20).
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4. Pagmiministeryo: “At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang 
kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga 
kayamanan at ipinamahagi sa lahat, ayon sa ______________ ng bawat isa” (Gawa 
2:44-45; tingnan din ang Santiago 1:27).

5. Pag-eebanghelyo/Pagmimisyon: “Kaya’t ang mga tumanggap ng Kanyang salita ay 
binautismuhan at nadagdag nang araw na iyon ang may tatlong libong kaluluwa. . . 
nagpupuri sa Diyos, at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao. At idinaragdag sa kanila 
ng Panginoon araw-araw ang mga ______________” (Gawa 2:41, 47b; tingnan din ang 
Gawa 1:8).

IV. Saan nagkikita-kita ang iglesya?

A. Maaring magtipon kahit saan ang mga iglesya: sa paaralan, teatro, katedral, o tahanan.

B. Saan karaniwang nagtitipon ang mga iglesya sa panahon ng Bagong Tipan (Gawa 2:46; 
5:42; 16:40; 17:5-7; 20:20; Roma 16:5)?

C. May tahanan ka ba? Maari bang magsimula ng isang iglesya roon?

V. Mga Seremonya at Gawain sa Iglesya

A. Seremonyang kailangang gawin—Pagbabautismo sa Tubig

1. Inutusan ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod na “gumawa ng mga alagad” sa 
pamamagitan ng “______________” sa kanila (Mateo 28:19).

2. Pinapahayag ng pagbabautismo ang ating kagustuhang sumunod kay Jesus bilang 
Kanyang ______________ (Mateo 28:19).

3. Ang pagbabautismo ay isang pampublikong palatandaan na tayo ay may ______________ 
buhay kay Jesu-Cristo (Roma 6:3).

4. Ang pagbabautismo ay nagpapakita na tayo ay ______________, inilibing, at nabuhay 
muli kasama ni Jesu-Cristo (Roma 6:4).

5. Ang pagbabautismo ay isang ______________ at wala itong kapangyarihang magpatawad 
ng mga kasalanan. Ang kaligtasan ay dahil sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya 
lamang kay Cristo (Efeso 2:8-9).

B. Paggunitang inuugali—Huling Hapunan

1. Si Jesus mismo ang nagtatag nito, upang gunitain ______________, ang Kanyang 
kamatayan at pagbuhos ng dugo para sa ating mga kasalanan (Mateo 26:17-19, 26-30).

2. Kapag sumasalo tayo sa Huling Hapunan, tinutulungan tayo nito na muling alalahanin 
at magpasalamat sa Diyos sa Kanyang ______________.

3. Hinihikayat din tayo ng Hapunan ng Panginoon na siyasatin ang ating buhay para 
makita ang anumang kasalanang kailangang ihingi ng kapatawaran (1 Corinto 11:23-
29; 1 Juan 1:9).

C. Sakripisyong inaalay—mga Handog

1. Ang isang handog ay ______________ na binibigay natin sa Diyos, at ito ay pagsamba 
rin sa Kanya. Maraming uri ng handog: buháy na alay ng buong sarili, handog ng buhay, 
handog ng panahon, handog ng kakayanan, at handog ng salapi.

2. Ang paghahandog ng salapi ay isang ______________. Paano ba ako magbibigay ng 
pananalapi sa Panginoon?
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2 Corinto 8:1-5

 ● Magbigay nang ______________ (vv. 2-3)—ayon sa mayroon sayo, hindi sa kung 
anong wala!

 ● Magbigay nang may ______________ (vv. 2-4)—sa kaunawaang ang pagbibigay ay 
isang pribilehiyo. Ibig sabihin, magbigay dahil gusto mo, hindi dahil kailangan!

 ● Ibigay ang iyong ______________ (v. 5)—una sa Panginoon, pagkatapos sa iba.

1 Corinto 16:1-3

 ● Magbigay sa ______________ para sa gawain ng Diyos sa ______________. Samantalang 
maraming Kristiyano ang kusang gumagawa ng maraming mabubuting gawain, 
maliwanag na dinidiin ng Biblia na ang ating una at pangunahing pagbibigay ay 
tungo sa at sa pamamagitan ng lokal na iglesya na nagdidisipulo (Galacia 6:6). 
Maging ang espesyal na collection na binanggit dito, para makatulong sa mga 
mananampalataya sa ibang lugar, ay kinolekta at binahagi sa pamamagitan ng 
mga lokal na iglesya.

 ● Magbigay nang ______________. Nilikom ito bawat Linggo, bawat isa ay naglalaan 
ng halaga ng salapi.

 ● Magbigay nang ______________. “Kung gaano siya pinagpapala.” Ano ang ibig 
sabihin ng ayon sa makakaya? Inutusan ng Diyos ang mga mananampalataya sa 
Lumang Tipan na ibigay ang ikapu (10%) ng kanilang kinikita sa Diyos, dagdag 
ang ibang espesyal na handog. Walang tiyak na porsyento ng pagbibigay sa Bagong 
Tipan. Maraming mananampalataya ang nakakaranas ng kasiyahan sa pagbibigay, 
hindi lang ng ikapu, kundi higit pa, dahil nakaranas sila ng kabutihang-loob ng 
Diyos. Nadiskubre rin nilang ang ganitong pagbibigay ay nagpapalakas sa kanilang 
pagtitiwala sa Diyos at napapalaya sila sa kapit ng salapi sa kanilang buhay! Sa 
pamamagitan ng pagbibigay, binibigyan tayo ni Cristo ng abilidad na humawak ng 
salapi nang hindi tayo ______________ ng salapi!

3. Saan natin ipinamumuhunan ang ating yaman kapag nagbibigay tayo sa gawain ng 
Diyos sa mundong ito?

Sa pagiging mapagbigay ngayon, nag-iipon ka ng kayamanan para sa iyong ___________ 
sa ______________ (Mateo 6:19-20). Madalas nating nilalampasan ang mga salitang 
“para sa sarilli.” Pinapakita rito na may ISANG malinaw na paraan para “madadala mo 
iyon.” Ipauna na ito sa pamamagitan ng paggamit sa panahon, kayamanan, at kakayanan 
na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo bilang tagapangalaga sa kaharian at kaluwalhatian 
ng Diyos. Ano ang problema sa kayamanan sa mundo (v. 19)? __      _________________
Ano ang maganda sa makalangit na kayamanan (v. 20)? _________________

Posible bang sabay na hangarin ang mag-ipon ng kayamanan sa lupa at italaga ang puso sa 
mga bagay na maka-Diyos at sa buhay na darating (Mateo 6:20-21, 24)? ______________ 

4. Isangguni ang Bagong Tipan para makita kung paano ginamit ng mga unang Cristiano 
ang kanilang salapi (Mateo 5:42; Lucas 6:38; Gawa 2:45; 6:1-3; 11:27-30; 2 Corinto 9:7).

5. Praktikal na mungkahi para sa ______________ ng pera ng simbahan.

a. Bumuo ng Church ___________________ (Kawikaan 21:5; 27:23-24). 
Ang budget ay isang ___________________ paggastos.
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b. Gumawa ng isang sistema para sa pinansiyal na ___________________. 

Halimbawa:

1) Dapat dalawa o higit pang tao ang mangongolekta ng mga handog at magdadala 
nito sa accounting team.

2) Dalawa o higit pa ang magbibilang ng perang nalikom sa offering.

3) Panibagong grupo ng dalawa o higit pang tao ang magre-record ng perang 
nalikom sa accounting system ng iglesya.

4) Dalawa o higit pang pinansiyal na opisyal ang maghuhulog ng pera sa bangko 
ng simbahan at magbibigay ng resibo sa ingat-yaman ng iglesya.

Sinisiguro ng sistemang ito na hindi iisang tao lamang ang may pananagutan sa 
usaping pera ng simbahan.

c. _________________ para sa kinabukasan (Kawikaan 6:6-8; 13:11; 21:20).

d. _________________ tungkol sa pagbibigay.
 

VI. Ang Balangkas ng Pamunuan ng Iglesya

Sa tulong ng iyong tagadisipulo/tagasanay, sagutan ang chart ng pamunuan sa ibaba sa pamamagitan 
ng pagbasa sa mga sumusunod na Kasulatan: 

   Balangkas ng Pamunuan ng Bagong Tipan

         (Efeso 1:22; 4:15; 5:23; 
         Colosas 1:18)

 (Gawa 14:23; 1 Timoteo 3:1-7; 
 5:17-18; Titus 1:5-9; 1 Pedro 5:1-4)

(1 Timoteo 3:8-13; Gawa 6:1-7)     (1 Timoteo 3:11; Titus 2:3-5)

 (Hebreo 13:17)

A. Tulad ng pagtalaga ng Diyos ng mga magulang upang gabayan at alagaan ang kanilang mga 
anak na lumaki tungo sa pagiging maka-Diyos (Efeso 6:1-4), gayon din nagtalaga Siya ng 
mga taong lumalago sa espiritu na tinatawag na ____________________, para gabayan at 
alagaan ang pamilya ng Diyos tungo sa pagiging katulad ni Cristo. Ang mga terminong elders, 
overseers/bishops, at pastor o ang ginagawa nila ay pinagpapalit-palit sa paggamit sa Bagong 
Tipan para tukuyin ang mga pinuno ng iglesya (Gawa 20:17-18, 28; tingnan din ang Titus 1:5-
7; 1 Timoteo 5:17; 1 Pedro 5:1-2). Ilista ang mga katangian ng mga pinuno ng iglesya (Titus 
1:5-9; 1 Timoteo 3:1-7):
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 Bagong Iglesya     Malagong Iglesya
 Creta—Tito 1:5-9     Efeso—1 Timoteo 3:1-7
 Magtalaga      Naghahangad

B. Pantay ang halaga ng mga lalaki at babae kay Cristo sa harapan ng Diyos (Galacia 3:28), ngunit 
magkaiba ang kanilang ginagampanang papel sa pamilya ng Diyos, ang iglesya. Hindi ikaw ang 
papel mo, kundi kung paano ka gagawa sa pamilya ng Diyos. Hindi dapat ______________ o 
humawak ng espiritwal na ______________ ang mga babae sa mga lalaki sa mga pagtitipon 
ng lokal na iglesya (1 Timoteo 2:12). Hindi ibig sabihin na hindi makakapagturo ang babae sa 
mga kalalakihan sa ibang lugar sa labas ng lokal na iglesya (halimbawa, sa paaralan, sekular, o 
relihiyosong gawain, etc.). Ano ang dalawang dahilan kung bakit hindi dapat magturo o mamuno 
sa mga kalalakihan ang isang babae sa mga pagtitipon ng iglesya (1 Timoteo 2:13-14)?

1. ____________________

2. ____________________

Ibig ng Diyos na mga kalalakihan ang mamuno at magturo sa lokal na iglesya. Ang papel ng 
mga babae ay magturo sa isisilang niyang mga bata at gabayan sila (1 Timoteo 2:15). Kung 
magpapatuloy sa maka-Diyos na pamumuhay ang kanyang mga anak, ayos na siya o masisiyahan. 
Ang isang katangiang hinihingi sa isang elder ay dapat siya ay isang ______________. Ngunit 
dapat ding tandaan na ang impluwensya ng mga maka-Diyos na kababaihan ay nakapagbago 
sa kasaysayan. Alam ng bawat elder/pastor na mas ______________ babae ang nagkukusang 
sumama sa gawain, sa una, sa pagliligkod sa iglesya kaysa mga lalaki. Nasa mga kababaihan 
ang pinakamahalagang papel sa pagtuturo dahil tinuturuan nila ang susunod na henerasyon 
ng mga pinunong Cristiano. Maaring turuan ng mga babaeng may asawa pero walang anak o 
mga dalaga ang mga anak ng ibang tao. Kung may asawa sila, magkakaroon sila ng kasiyahan 
sa pagiging kabalikat ng kanilang asawang lalaki. Kung dalaga, magkakaroon sila ng kasiyahan 
sa panglilingkod sa Panginoon sa lokal na iglesya, sa trabaho, o sa buhay.

C. Ang malulusog na ____________ na iglesya ay binubuo ng 
malulusog na mga ______________________.

1. Kung ikaw ay lalaking may-asawa, ang pinaka-
mahalagang ______________ na pwede mong 
gawin sa mundo ay para sa iyong asawa. Ano ang 
pinakakailangan sa iyo ng asawa mo? Kailangan 
ka niya upang ______________ siya tulad ng 
pagmamahal ni Cristo sa iglesya (tingnan ang 
Efeso 5:25-32).

Ano ba ang itsura ng ganitong uri ng pagmamahal (tingnan ang 1 Pedro 3:7)?
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a. Maglaan ng quality ______________ kasama ng iyong asawa—“sa inyong pagsasama.”
b. Pag-aralan ang kanilang kailangan at kung paano mo ito tutugunan—“unawain” (mbb).
c. Bigyan siya ng paggalang sa pamamagitan ng pag-ako ng iyong responsibilidad bilang 

______________—“binibigyan ng karangalan ang babae bilang isang mas marupok 
na sisidlan.”

d. Bigyan siya ng dangal at respeto—“sila man ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay.”

2. Kung ikaw ay babaing may-asawa, ano ang pinakakailangan sa iyo ng asawa mo? Kailangan 
niyang malaman na ______________ mo siya at susunod ka sa pangunguna ng Diyos sa 
pamamagitan niya (Efeso 5:22-24, 33; tingnan din ang 1 Pedro 3:1-6).

Ano ba ang itsura ng ganitong uri ng paggalang?

a. Pag-aralan kung paano ka makipag-usap ____________ kanya.
b. Pag-aralan kung paano ka makipag-usap _____________ kanya. Bakit kaya mahalaga ito?

Una, kadalasan ay ______________ ang payo ng iba.
Pangalawa, mas ______________ mo ang kanyang damdamin.
Pangatlo, sinisira mo siya sa ______________ mong mata. Kapag lalo kang nagrereklamo 
tungkol sa anupaman, lalong lumalala ang tingin mo rito, kasama na ang iyong asawa. 
Ngunit, kapag lalo mong pinupuri ang sinuman, lalong gumaganda ang tingin mo sa kanya.

c. Pag-isipan kung paano mo ______________ sa kanya ang iyong hangaring sumunod sa 
kanyang pamumuno.

3. Kung ikaw ay isang ama, ano ang pinakakailangan sa iyo ng iyong mga anak (Efeso 6:4)? 
Kailangan nila ng ______________ at ______________ tungkol sa pagturing ng Diyos sa 
kanila. Kailangan ng ating mga anak na marinig “Mahal kita” at “Proud ako sayo.” Kailangan 
nilang malaman na may halaga sila bilang ______________ at may halaga ang kanilang 
______________. Nang nagsimula si Jesus sa Kanyang pampublikong ministeryo, sinabi ng 
Kanyang Ama sa langit ang tungkol sa Kanyang Anak sa harap ng maraming tao: “Ito ang 
minamahal kong Anak, sa kanya ako lubos na nalulugod” (Mateo 3:17).

Paano natin maipapaunawa sa ating mga anak na may halaga sila?

A ________________—Kailangang maintindihan ng iyong anak na may pananagutan siya 
sa kanyang ginagawa (Kawikaan 13:24).

B ________________—Kailangang maintindihan ng iyong anak na may kinabukasan at 
pag-asa siya sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Bilang ama, maari mong igawad sa iyong 
anak ang biyaya ng Diyos. Kailangan niyang malaman na gagamitin siya ng Diyos sa isang 
makapangyarihang paraan (tingnan ang Genesis 27:38; 1 Cronica 4:9-10; Jeremias 29:11).

C ________________—Kailangang maintindihan ng iyong anak na mahal mo siya at 
makakatanggap siya ng habag sa kabila ng kanyang mga kamalian (tingnan ang Lucas 15:20).

Saan ka higit na nahihirapan—mahalin ang iyong asawang babae?. . . asawang lalaki?. . . mga anak? 
Hindi natin kayang magmahal sa paraan ng Diyos sa sarili nating lakas. Bago nagbigay si Pablo 
ng tagubilin tungkol sa pamilya sa sulat sa Efeso, isinulat niya: “Huwag kayong magpakalasing 
sa alak, na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu” (Efeso 5:18).

Ang pinakaisyu ng verse na ito ay ______________. Kokontrolin ka ba ng alak o ng Espiritu 
Santo? Imbis na sikaping kontrolin ang iyong buhay, asawa o pamilya, magpailalim araw-araw 
sa pamumuno ng Espiritu Santo upang mabigyan ka Niya ng kapangyarihang mahalin ang iba 
sa paraan ng Diyos. Inuutusan ka lamang ng Diyos na gawin ang mga KAYA mong gawin—
mapuspos ng Espiritu Santo.
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D. Paano aayusin ang ___________________ sa isang mananampalataya sa simbahan:

1. Kausapin muna ang ____________ tungkol dito (Santiago 1:5). Maaaring maayos agad ang 
problema doon palang! Maari mong makita na kadalasan pala’y ____________ ang may 
problema (Mateo 7:3-5). Tanungin ang sarili, “Problema ko ba ito?” 

May mga nakakalusot sa ating pansin. Walang perpekto sa atin. Tanungin ang sarili, “Hindi 
ba ako nagiging makatotohanan? Sensitibo ba ako masyado? Marami ba akong masyadong 
hinihingi? Manhid ba ako at walang utang na loob?” Nabubulag tayo ng ating ____________ 
spots upang hindi makita ang pangangailangan ng iba.

Gusto tayong tulungan ng Diyos. Kailangan lang nating makipag-usap sa Kanya tungkol sa 
mga problemang ating kinakaharap sa buhay. 

Sa pagkwento mo sa Diyos ng problemang iyong kinakaharap, maaari mong madiskubre 
na ang problemang iyan ay isang pangangailangang ____________ tinutugon na ng Diyos. 
Halimbawa, nagkakaroon ng hindi pagkakasundo kapag inaasahan nating ibigay ng isang 
tao ang isang bagay na hindi naman niya kayang ibigay. Kadalasan, inaasa natin sa tao ang 
mga pangangailangang tanging ang ____________ lang ang makapagbibigay.

2. Kung hindi naayos ang problema sa pakikipag-usap sa Diyos, ____________ mo ang taong 
nakasakit sa iyo at subukang ayusin ito sa pagitan lamang ninyong dalawa (Mateo 18:15). 
Hindi ka pupunta sa ibang tao para pagkwentuhan ang ibang tao. ____________ ang tawag 
dito. Maraming iglesya ang nasira sa tsismis higit sa anupamang dahilan. Kung hindi ka bahagi 
ng problema o ng solusyon, pero kinukwento mo ito, gumagawa ka ng tsismis. Tinuturing 
itong ____________ sa Biblia (Kawikaan 11:13; 16:28; 20:19).

Gamitin ang “Drive-through” na Pakikinig sa tuwing 
makikipag-usap nang pribado.

(Hinango kay Gary Smalley, Pastors Couples Conference)

“Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito: maging alisto kayo sa pakikinig, 
dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit” (Santiago 1:19).

 ● Magpasya kung sino ang unang magsasalita.

 ● Hahawakan ng magsasalita ang isang bagay (Hal. balahibo, tisyu, atbp.). Maaari lang 
niyang ibahagi ang kanyang pangangailangan o nararamdaman: “Nang nangyari ito sa 
akin, nagalit ako…”

 ● Uulitin ng tagapakinig ang kanyang narinig.

 ● Kapag naramdaman ng nagsasalita na siya’y naunawaan o napahalagahan, maaari na 
niyang ipasa ang kanyang hawak na bagay sa iba para makapagbahagi rin ng kanilang 
pangangailangan at nararamdaman, atbp.

 ● Tanging kapag naunawaan at napahalagahan ninyo ang isa’t isa, tsaka lang kayo maghahanap 
ng solusyong makakabuti sa lahat.

3. Kung hindi maaayos nang pribado ang problema, magsama ng isa o dalawang ____________ 
na mananampalataya para tumulong na ayusin ang problema (Mateo 18:16; Galacia 6:1). 
Huwag pumunta sa ____________ para magpatulong na ayusin ang problema sa isang 
mananampalataya (1 Corinto 6:1-6)
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4. Kung hindi pa rin naayos ang problema, ____________ nang personal ang pagkakamali 
 (1 Corinto 6:7-8; Efeso 4:32; Colosas 3:12-14).
5. Sa ilang pagkakataon (tingnan ang 1 Corinto 5:1-13), maaaring kailangang iharap na sa 

____________ ang problema para mapagdesisyunan nang tama (Mateo 18:17a).

6. Kung tumangging makipag-ayos ang nagkasalang mananampalataya, dapat na siyang 
ituring ng iglesya bilang isang di-mananampalataya at alisin sa kanya ang pribilehiyo ng 
________________ hangga’t hindi niya pinagsisisihan ang kasalanang nagawa at bumalik 
sa Panginoon (Mateo 18:17b; 1 Corinto 5:9-13; 2 Corinto 2:6-7; Tito 3:9-11).

PAGTINGIN SA DARATING

A. Magsanay sa pagbabahagi ng Lesson 5 sa bawat isa.

B. Maglatag ng mga layunin at manalangin.

1. Manalangin—Itanong sa Diyos kung kanino Niya ibig na ibahagi mo ang ebanghelyo at kung 
sino ang dapat mong sanaying magbahagi nito. Isulat ang kanilang pangalan at ipanalangin 
sa Espiritu Santo na ihanda ang daan at kumilos sa puso ng mga nakalista.

2. Sumampalataya—Tandaang ipinangako ni Cristo sa atin na ang Kanyang Espiritu ay 
kumikilos na bago pa tayo dumating, kaya umasa na ang mga inilista mo ay tutugon sa 
pangungusap ng Diyos (Juan 16:7-11).

3. Humiling—Kahit na hindi agad magpahayag ng interes ang mga tao sa iyong listahan na 
gumawa ng susunod na hakbang ng pananampalataya, hilingin silang bigyan ka ng pagkakataong 
ibahagi ang lesson na kasalukuyan mong pinag-aaralan. Samantalahin ito para ibahagi ang 
“Lesson 1—Plano ng Kaligtasan.” Maaring lumabas na handa silang tumugon kapag narinig 
nila ang mensaheng ibinahagi sa bagong paraan.
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PAGTINGIN SA DUMAAN
D. lahat

tapat
lahat
susuko

PAGTINGIN SA ITAAS
komunidad

I. A. pagtitiwala

B. Roma 12:5: Tulad ng isang pisikal na katawan 
na maraming bahagi (braso, binti, paa, etc.) at 
maraming pagkilos, ganundin ang Katawan ni 
Cristo, ang Iglesya, ay may iba’t ibang myembro 
(mga mananampalataya) na may iba’t ibang 
espiritwal na kaloob para maglingkod sa Iglesya.

Efeso 1:22-23: Ang mga Cristiano ay Katawan 
ni Cristo, ang Iglesya. Ang salitang Iglesya 
ay may ibig sabihin na mga tinawag. Dahil 
sa pananampalataya, ang mga Cristiano ay 
tinawag mula sa mundo tungo sa pakikipag-
ugnayan kay Jesu-Cristo.

C. Si Cristo ang Ulo o may kapangyarihan 
sa Iglesya, may pagmamahal na ibinigay 
ang Kanyang buhay para sa kanya.

D. ginawa, itinuro, katawan

II. A.  1.  pagsamba
2. pagkakaisa
3. pagmiministeryo

B. 1.  pagdidisipulo
 2.  pag-eebanghelyo/pagmimisyon

III. A.  nagpupuri
B. apostol
C. turo
D. pangangailangan
E. naliligtas

IV. B.  Mga templo, tahanan, pampublikong   
               lugar

V. A. 1.  pagbabautismo
2. disipulo
3. bagong
4. namatay
5. pagpapatotoo

B. 1.  Siya
 2. kabutihang-loob

C. 1.  kaloob
2. pribilehiyo

sagana

kagalakan
sarili
lokal, pandaigdigan
regular
ayon sa makakaya
nahahawakan

3. sarili
langit
Ito ay pansamantala lamang.
Ito ay pirmihan.
Hindi.

4. Mateo 5:42: ibigay kung ano ang hinihingi ng 
iba, kung kaya naman. Gawin ito sa pagkakautang 
gayon din sa mga regalo (tingnan din ang Exodos 
22:25; Levitico 25:37; Deuteronomio 23:19). Hindi 
ibig sabihin na ipamigay natin ang lahat ng ating 
salapi sa mga tao at mga samahan na humihingi 
sa atin ng tulong sa pananalapi (tingnan din ang 
Kawikaan 11:15; 17:18; 22:26).

 Lucas 6:38: Sa mga susunod sa utos ni Jesus 
na magbigay ay makakatanggap din ng parehong 
halaga at higit pa. “Sa inyong kandungan” (sa 
pansamantalang sisidlan sa pamamagitan ng 
pagtiklop ng iyong damit).

 Gawa 2:45: Malaya at walang pamimilit, ibinenta 
ng mga mananampalataya ang kanilang ari-arian 
at kalakal para ipamahagi sa lahat ng nasa Iglesya 
ayon sa kanilang pangangailangan.

 Gawa 6:1-3: Nagbibigay ang unang iglesya ng regular 
na sustento sa mga babaing mananampalataya na 
walang ibang pamilya o pagkukunan ng suporta 
(tingnan din ang Santiago 1:26-27; 2:14; 1 Timoteo 
5:3-15).

 Gawa 11:27-30: Ang kapatid na iglesya sa Antioquia 
ay nagpadala ng tulong sa iglesya sa Jerusalem 
na dumanas ng taggutom.

 2 Corinto 9:7: Ang mga mananampalataya ay 
dapat magbigay ayon sa kanyang sariling desisyon 
(ipinasiya ng kanyang puso) at may kalagayan.

5. Pangangasiwa
a. Budget

Nakaplanong
b. Pananagutan
c. Mag-ipon
d. Magturo

VI. Jesu-Cristo
Matatanda
Diakono, Diakonesa
Kongregasyon

Lesson 5 Answer Sheet



Lesson 5 Page 11

A. matatanda

Titus 1:5-9: walang kapintasan—walang 
makakapag-akusa ng malinaw na imoralidad 
laban sa kanya; asawa ng isang babae—tapat 
sa kanyang esposa sa isip at gawa; ang kanyang 
mga anak ay mananampalataya, na hindi 
napaparatangan ng panggugulo o ng pagiging 
suwail—mababait na mananampalataya ang 
mga anak; hindi magagalitin—napipigilan 
ang kanyang galit; hindi maglalasing—
hindi nagagapi ng alcohol o iba pang uri ng 
gamot; hindi marahas—hindi mahilig sa 
marahas na salita o gawa; hindi sakim sa 
pakinabang—gustong-gustong magministeryo 
sa mga tao, hindi kumukuha ng salapi; 
mapagpatuloy ng panauhin—binubuksan 
ang kanyang tahanan para magministeryo sa 
iba; maibigin sa kabutihan—pinapahalagahan 
ang pinapahalagahan ng Diyos; matino ang 
pag-iisip—gumagawa ng mabuting paghatol 
at mga desisyon; matuwid—makatarungang 
pag-iisip, walang pinapanigan; banal—matapat 
sa pagiging kawangis ni Cristo; mapagpigil 
sa sarili—kayang pigilan ang kanyang sarili 
at emosyon; pinanghahawakang mabuti ang 
tapat na salita na ayon sa turo—palagi siyang 
natututo sa Salita ng Diyos at ginagamit 
ito sa kanyang buhay; makapangaral siya 
ng wastong aral, at pabulaanan ang mga 
sumasalungat dito—kayang magbigay ng payo 
mula sa Salita ng Diyos at ipakita at itama 
ang mga maling pagtuturo.

1 Timoteo 3:1-7:  walang kapintasan—
walang makakapag-akusa ng isang malinaw na 
imoralidad laban sa kanya; asawa ng isang 
babae—tapat sa kanyang asawang babae 
sa isip at sa gawa; mapagpigil—balanse 
sa emosyon at pag-iisip; matino ang pag-
iisip—gumagawa ng mabuting paghatol at 
desiyon; kagalang-galang—gumagawa ng 
mabubuting bagay sa iglesya at komunidad; 
mapagpatuloy ng panauhin—binubuksan 
ang kanyang tahanan para magministeryo 
sa iba; mahusay magturo—alam ang Salita 
at kayang turuan ang iba; hindi mahilig sa 
alak—hindi nagagapi ng alcohol o iba pang 
uri ng gamot; hindi mapusok—hindi mahilig 
sa marahas na salita o gawa; mahinahon—
mabait at mapagpaubaya; hindi maibigin sa 
salapi—gustung-gustong magministeryo sa mga 
tao, hindi nagpapabayad; hindi palaaway—
hindi nakikihalo sa mga argumento, hindi 
mapag-imbot—kuntento sa kung ano ang 
meron siya; pinamamahalaan niyang mabuti 
ang kanyang sariling sambahayan, sinusupil 
ang kanyang mga anak, at may lubos na 
paggalang—nirerespeto siya ng kanyang asawa 

at anak bilang lider-espiritwal ng tahanan; 
hindi isang bagong hikayat—maraming taon 
nang lumago sa espritu; may mabuting patotoo 
mula sa mga nasa labas—nirerespeto ng mga 
di-mananampalataya kahit iba ang kanilang 
paniniwala.

B. magturo
awtoridad

1. Pagkakaayos ng paglikha—Nilikha ng 
Diyos si Eva upang maging katuwang kay 
Adan, hindi si Adan para kay Eva. Hindi 
dinisensyo ang mga babae na manguna at 
magturo sa mga lalaki sa lokal na iglesya.

2. Ang Pagbagsak—mas madaling matukso 
at manghikayat ng iba sa kasalanan ang 
mga babae.

lalaki
maraming

C. lokal, pamilya
1. serbisyo

a. mahalin
b. time

pinuno
2. ginagalang

a. sa
b. tungkol sa

napakasama
masasaktan
sarili

c. ipapakita
3. pagsasanay

pagtuturo
tao
ginagawa
Accountability
Blessing
Compassion
kontrol

D. Hindi pagkakasundo
1. Diyos
 Ikaw
 Blind
 Nais
 Diyos
2. Dumeretso
 Tsismis
 Kasalanan
3. Ganap
 Di-mananampalataya
4. Tanggapin
5. Iglesya
6. Pagsasama
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Lesson 6: PAGLABAN SA KAHIHIYAN SA PAMAMAGITAN NG BIYAYA AT KATOTOHANAN

PAGTINGIN SA DUMAAN

A. Kumusta ang bawat isa sa inyo? (Magbigay ng oras para palakasin ang bawat isa at manalangin.)

B. Oras ng pagsamba (Kumanta ng isa o dalawang papuri at pagsamba.)

C. Pananagutan     
 ● Meron ka bang takdang oras araw-araw sa pakikipagtagpo sa Diyos? Kumusta naman?
 ● Paano mo sinunod ang lesson noong nakaraang linggo?
 ● Kanino mo ibinahagi ang ebanghelyo? Sino ang sumampalataya?
 ● Kailan mo sila sasanaying magbahagi ng ebanghelyo? Itinuturo mo ba sa kanila ang 

limang mga lesson?
 ● Sinasanay mo ba sila upang magsanay ng iba (2 Timoteo 2:2)? Ginagawa ba nila? Ginagawa 

rin ba ng mga sinasanay nila? 

D. Vision ng Dakilang Atas (Mateo 10:24-25; Juan 1:14)

Natutunan nating ang disipulo ay dapat maging katulad ng kanyang Guro at Panginoong si 
Jesu-Cristo (Mateo 10:24-25). Kung gayon, ang layunin ng pagdidisipulo ay ang gawin tayong 
katulad ni Cristo na “puspos ng _________________ at _________________” (Juan 1:14). 
Pinanatili Niya ang perpektong balanse ng dalawang katangiang ito. Sabi ng _________________ 
ay mayroong tamang daan, pinakamainam na daan. Ang _________________ naman ang 
nagpapalakas ng ating loob upang makarating doon. Bilang tao, tayo ay madalas na magkamali 
sa isang banda o kabila ng biyaya at katotohanan. Ang biyayang walang katotohanan ay 
mababaw. Ito ay tinatawag na _________________. Walang tiyak, walang tama o mali, 
walang kahihinatnan ang ating mga gawa. Kahit ano pwede kaya nagreresulta sa buhay 
na walang direksyon. Wala tayong pwedeng malaman na sigurado na malamang ay isang 
pagpapahintulot. Kung walang katotohanan, hindi natin kakailanganin ang biyaya. Sapagkat 
para maging tunay ang biyaya, ito’y dapat nakabase sa katotohanan. Sa kabilang banda, ang 
katotohanan nang walang biyaya ay di-makakayang _________________. Ang katotohanan 
kapag walang biyaya ay nagbibigay-kaalaman sa ating hindi natin kayang abutin kabanalan 
ng Diyos. Kung walang biyaya, tayong lahat ay mahuhusgahan ng katotohanang maghirap 
habambuhay sa impyerno.

Si Cristo ang may perpektong kakayahang sabihin sa atin ang kataku-takot na katotohanan 
tungkol sa _________________, habang tayo’y Kanyang inaangat sa pamamagitan ng kanyang 
biyaya. Dahil Siya’y puspos ng katotohanan, Siya ang perpektong alay para bayaran ang ating 
kasalanan. Dahil Siya’y puspos ng biyaya, makakalapit ka sa Kanya nang walang pagpapanggap, 
ni hindi mo kailangang linisin muna ang iyong buhay. At dahil Siya’y puspos ng katotohanan, 
makakalapit ka nang may buong kapanatagan, nalalaman na Kanyang tutuparin ang Kanyang 
_________________ na ika’y patatawarin at bibigyan ng buhay na walang hanggan nang 
ika’y manampalataya sa Kanya.  Ipinangako ni Jesus, “Ang sinumang sumasampalataya 
[sa Akin] ay may buhay na walang hanggan” (Juan 6:47b).

Yan ang biyaya at katotohanan. Si Jesus ay puspos ng parehong ito. Kaya dapat nating 
sikaping maging _________________ at tapat sa isa’t isa. Tinawag tayo upang magpatawad 
kagaya ng pagpapatawad sa atin ni Cristo (Efeso 4:32). Mayroon bang tao sa inyong buhay 
na nangangailangan, hindi lamang ng katotohanan, kundi pati ng biyaya? May namagitan 
sa inyong relasyon. Nais nilang marinig mula sa inyong tapos na ang nakaraan. Ito’y burado 
na. Yan ang kapangyarihan ng biyaya. 
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PAGTINGIN SA ITAAS

I. Lahat tayo ay nagsusumakit sa _________________

A. Hiya vs. Konsensya

Bago natin kayang labanan ang hiya, dapat muna nating alamin kung ano ang hiya at hindi. 
Marami ang nalilito sa hiya at konsensya. Ang konsenya ay ang pag-uusig na ating nararamdaman 
sa tuwing nasusuway natin ang pamantayan ng kabanalan ng Diyos. Sa madaling sabi, ang 
konsensya ay nagsasabi, “May _________________ akong mali.” Halimbawa, kapag ang isang tao ay 
naghangad ng hindi kanya, namuhi, nagsinungaling, nagnasa, pumatay, nagnakaw, o nangalunya, 
siya ay makakaramdam ng pagkakonsenya sa maling ginawa (cf. Awit 32:1-5; Roma 3:1-20; 
Santiago 2:10). Itinuturo sa atin ng Biblia na ang kasalanan at ang dulot nitong pagkakonsenya 
ay maaaring makapagdala sa isang hindi mananampalataya na maniwala o manampalataya 
kay Cristo bilang Kanya Tagapaglitas na magdudulot ng paglilinis at pagpapatawad (cf. Juan 
16:8-11; Gawa 10:43; Roma 3:20; Galacia 3:22-24). Ginagamit ng Diyos ang konsensya para 
_________________ tayo sa ating pangangailangan sa Kanya. 

Ang “pagkahiya” sa salitang Hebreo (cf. Genesis 2:25) ay ׁשּוּב (bosh) na ang ibig sabihin ay mahulog 
sa _________________ o mapahiya.  Ang salitang “hiya” sa 
Griego (Hebreo 12:2) ay αἰσχύνης (aischynēs) na tumutukoy 
rin sa kahihiyan. Ayon sa ibang teologo at dalubhasa sa 
agham ng isip, ang hiya ay isang pakiramdam (o paniniwala) 
na tayo ay masama, depektibo, may kapintasan at walang 
halaga. Ang sabi ng konsensya, “May nagawa akong mali,” 
pero sabi ng hiya, “Mali _________________.”  1 Imbes 
na tumuon sa nagawa ng tao (konsensya), ang hiya ay 
nakatuon sa kung sino ang tao. Sinasabi nito na sa ating 
kaibuturan, tayo ay masama, mababa at hindi katanggap-tanggap. Sabi ng isang may-akda, 
“Ang hiya ay isang matinding pakiramdam ng pagiging katangi-tangi at walang kapag-a-
pag-asang maging kakaiba at mababa kaysa sa ibang tao.” 2 Ginagamit ni Satanas ang hiya 
para _________________ tayo at ilayo tayo sa Diyos at sa isa’t isa.

Hayaan mong ilarawan ko ang pagkakaiba ng konsensya at hiya. Kapag sinabi kong, “____________ 
ko mali ang pagsigaw ko sa mga anak ko kapag sila’y nagpapasaway,” yan ay konsensya. 
Pero kapag sinabi kong, “Masama _________________ ama,” yan ay hiya. 

Maaari tayong sabay na makaramdam ng konsensya at hiya. Ngunit mas nagbibigay-diin sa 
_________________ ang hiya. Maaari nating maramdaman ang pagkahiya bilang resulta ng ating 
gawa o ng ibang tao. Mayroong dalawang klase ng hiya: ang tunay na hiya at ang maling hiya.

 
Ang _________________ na hiya ay yung pagkahiya o kahihiyan na ating nararamdaman kapag 
tayo’y nagkasala. Ito ang naramdaman nila Eva at Adan nang silang sumuway sa Panginoon sa 
halamanan ng Eden (Genesis 3:7-8, 10).

Ang _________________ hiya ay yung parehong pagkahiya o kahihiyang atin ding nararamdaman 
hindi sa ating nagawa kundi sa ating pagkatao. Maari nating maranasan ang ganitong pagkahiya 
dahil sa ginawa ng ibang tao sa atin, at hindi dahil may nagawa tayong mali. Sabi ng maling 
pagkahiya, “Dahil sa ginawa sa iyo, ikaw ay naging _________________,” o “nangyari ito 
sa iyo dahil masama ka.” 3 Halimbawa, ang isang batang namolestiya ay maaring isipin ang 

1 Michael John Cusick, Surfing for God (Nashville: Thomas Nelson, 2012), 67.
2 Sandra D. Wilson, Released from Shame: Revised Edition (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2002), 23.
3 https://www.ibelieve.com/faith/the-important-difference-between-guilt-and-shame.html



 Lesson 6 Page 3

nangyare sa kanya at ipalagay na, “Masama ako dahil nangyari sa akin ito,” o “Dahil masama 
ako kaya nangyare ito sa akin.”

B. Hindi kabilang sa orihinal na disenyo ng Diyos ang hiya (Genesis 2:25).

Nang likhain ng Diyos ang unang lalaki at babae, sina 
Adan at Eva, at pinagsama sila bilang mag-asawa, sinabi 
ng Biblia na sila’y “kapwa hubad, ngunit sila’y hindi 
_________________” (Genesis 2:25; cf. Marcus 10:6-9). 
Bago nagkasala sina Adan at Eva, sila’y di nakaramdam 
ng pagkahiya. Kung gayon, hindi kabilang sa orihinal na 
disenyo ng Diyos para sa tao ang hiya. Ang maging “hubad” 
at “hindi nahihiya” ay nagmumungkahi na hindi lamang 
ito tungkol sa hindi pagsusuot ng damit. Tumutukoy ito sa 
relasyon nina Adan at Eva sa Diyos. Kaya nilang maging 
bukas sa Diyos at sa isa’t isa nang walang tinatago o pagpapanggap. Lubusang kilala nina Adan 
at Eva ang Diyos at ang isa’t isa, at ayos ito sa kanila. Ito ang nakatulong sa kanilang maging 
_________________ sa Diyos at sa isa’t isa nang malaya. 4 Alam nilang sila’y tinanggap at 
minahal ng Diyos nang buung-buo. Wala silang dapat ikatakot at itago sa Diyos at sa isa’t isa. 

Bago nagkasala ang tao, wala silang malay sa kanilang katangi-tanging pagkatao bilang lalaki at 
babae. Halimbawa, malamang hindi pinagdudahan ni Adan ang kanyang pagkalalaki at kanyang 
kakayahan bilang lalaki para pabilibin si Eva. Hindi niya iniisip kung tama ba ang laki ng 
kanyang mga bisig o kung siya ba’y sapat na para kay Eva. Ni hindi rin nagduda si Eva sa 
kanyang kagandahan kung ito’y sapat para akitin si Adan o kung mahalaga rin ang kanyang mga 
ideya katulad ng kay Adan. Alam nila nang may katiyakan kung sino sila at sapat ang kanilang 
binibigay sa isa’t isa—ito’y _________________ (Genesis 1:31). 5

C. Ang Pinagmulan ng Hiya (Genesis 3:1-10).

Nang suwayin nina Adan at Eva ang Diyos sa pagkain ng bunga mula sa punungkahoy ng 
pagkaalam ng mabuti at masama (Genesis 2:16-17, 3:1-6), nakaramdam sila ng pagkahiya sa 
unang pagkakataon. Nawala ang pagka-inosente at tapat na relasyong dating mayroon sila sa 
Diyos at sa isa’t isa. “At parehong nabuksan ang kanilang mga mata, at nalaman nilang sila’y 
mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang 
panakip” (Genesis 3:7). Sila ngayo’y may malay at nahihiya sa kanilang pagiging hubad sa harap 
ng isa’t isa kaya tinakpan nila ang kanilang sarili ng mga dahon ng igos para subukang alisin 
ang hiyang kanilang nararamdaman. Mula sa walang tinatago sa isa’t isa, ngayo’y kanilang 
_________________ at pinagtatakpan ang kanilang mga sarili. 

Nang kanilang unahin ang sarili nilang kagustuhan kaysa sa nais ng Diyos para sa kanilang 
buhay, maaring napagtanto nilang pwede nilang unahin ang kanilang mga naisin bago ang sa 
ibang tao. Pagkatiwalaan pa kaya ni Adan si Eva pagkatapos nitong sirain ang tiwala ng Diyos? 
Pagkatiwalaan pa kaya ni Eva si Adan pagkatapos nitong sirain din ang tiwala ng Diyos? Ang 
dating walang tinatago sa isa’t isa, ngayo’y _________________ nina Adan at Eva ang kanilang 
hubad na mga katawan at _________________ ng dahon ng igos. Imbes na pagtiwalaan ang isa’t 
isa, natakot silang masaktan ng bawat isa kaya pinili nilang protektahan ang kanilang sarili sa 
pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng dahon ng igos.

Ngunit sobrang naapektuhan ng kanilang kasalanan at pagkahiya ang pagiging _________________ 
nila sa Diyos. “Narinig nila ang tinig ng PANGINOONG Diyos na lumalakad sa halamanan sa 

4 Cusick, Surfing for God, 68
5 Ibid., 69
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malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa PANGINOONG 
Diyos sa mga punungkahoy sa halamanan” (Genesis 3:8). Kaysa maging bukas at tapat sa Diyos, 
_________________ sila mula sa presensya ng Diyos nang sila’y hanapin Niya. Ipinakita ang 
Diyos ditong naglalakad sa halamanan nang dapit hapon na parang kanyang laging ginagawa 
upang lumapit sa kanila, hinahanap ang Kanyang mga nagkasalang anak. Maaring naisip natin 
na dumating ang Diyos upang parusahan at hiyain sina Adan at Eva dahil sa kanilang maling 
nagawa, pero pansinin nating hindi niya sila hinanap upang hiyain. Hinanap Niya sila upang 
sila’y _________________. “Tinawag ng PANGINOONG Diyos ang lalaki at sa kanya’y sinabi, 
‘Saan ka naroon?’” (Genesis 3:9). Bakit tatanungin ng Diyos na may alam ng lahat si Adan kung 
nasaan siya kahit alam na Niya ang sagot? Dahil gusto ng Diyos ng _________________ mula 
kay Adan. “Nasaan ka sa iyong relasyon sa Akin?” tanong ng Diyos. Alam Niya kung nasaan si 
Adan, pero alam kaya ni Adan kung nasaan siya sa kanyang relasyon sa Diyos? Alam ba natin 
kung nasaan tayo sa ating relasyon sa Diyos?

Nang sabihin ni Adan sa Diyos, “Ako’y natakot, sapagkat ako’y hubad” (3:10b). Sagot ng Diyos, 
“Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punungkahoy, na iniutos 
ko sa iyong huwag mong kainin?” (3:11). Hindi sinabi ng _________________ kay Adan na 
sila’y hubad. Ito ang natural na bunga ng kanilang kasalanan. Inilalantad ni Satanas sa atin 
ang ating hiya kapag tayo’y nagkakasala (tunay na hiya) o hindi nagkakasala (maling hiya). Ang 
kanyang pag-akusa laban sa mga mananampalataya ang nagbubunga ng pagkahiya sa ating buhay. 
Ginagamit ng Demonyo ang hiya para _________________ ang mga Cristiano sa Diyos at sa 
isa’t isa. Kagaya ng umaatungal na leon na nakatuon sa mga napalayo at mahihina, si Satanas 
ay nakatuon sa mga mananampalatayang nag-iisa at mahihina (cf. 1 Pedro 5:8).

_________________ pa kaya sina Adan at Eva sa Diyos bilang mapagmahal at maawaing Diyos 
na Kanyang namang ipinakita noon pa bago ang kanilang pagsuway? O paniniwalaan nila ang 
kasinungalingang sinabi ng ahas na hindi mapagkakatiwalaan ang Diyos (cf. Genesis 3:1-5)?  
Hindi pinabayaan ng Diyos sina Adan at Eva nang sila’y nagkasala at nakaramdam ng pagkahiya. 
_________________ Niya sila para ibalik sila sa piling Niya. 

Ngunit imbes na magtiwala sa Diyos, sina Adan at Eva ay _________________ na ngayon sa 
Kanya. “Sinabi niya, ‘Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako’y natakot, sapagkat ako’y 
hubad; at ako’y nagtago’” (Genesis 3:10). Naging _________________ ang kanilang kasalanan 
at hiya sa pagmamahal at awa ng Diyos sa kanila. Nalaman nilang hindi lamang sila hubad sa 
harap ng isa’t isa, kundi pati sa harapan ng Diyos. Sa pagtakip nila sa kanilang katawan ng mga 
dahon ng igos at pagtago nila sa mga punungkahoy ng halamanan, _________________ nina 
Adan at Eva ang kanilang mga sarili mula sa kakayanan nilang makatanggap ng pagmamahal, 
biyaya at awa ng Diyos na malayang ibinibigay Niya sa kanila. Naging _________________ ang 
kanilang dating pananampalataya sa Diyos. Sa kasamaang palad, itinulak sila papalayo sa Diyos 
ng kanilang hiya imbes na sila’y ilapit sa Kanya. At kaya rin itong gawin ngayon sa atin ng hiya.  

D. Mga Dahon ng Igos sa Modernong Araw 6

Kagaya nina Adan at Eva, sinusubukan din nating _________________ 
ang ating hiya mula sa Diyos ng mga dahon ng igos sa modernong 
araw. Maari tayong magtago sa likod ng mga mamahaling mga 
sasakyan, motorsiklo o bahay. Ang iba sa atin ay maaring magkubli 
sa ating malawak na kaalaman sa teolohiko, ministeryo o posisyon 
ng pamumuno. Maari tayong magtago sa likod ng ating pagiging 
abala, mga libangan, pagtawa, pagtuya, paglalaro o mga mababaw 
na pakikipag-ugnayan. Maaring itago ng iba ang kanilang hiya 
sa papamagitan ng pagiging _________________ o mga ritwal. 

6 Ibid., 71
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Anumang klase ng dahon ng igos ang ating piliing pagtaguan, lumilihis tayo sa disenyo ng Diyos 
para sa atin sa pamamagitan ng hindi pagpapakita ng ating _________________ sarili sa Diyos 
at sa bawa’t isa. Ito’y hindi makakapagdala sa atin sa masaganang buhay na nais ng Diyos na 
maranasan natin. Sa anong klase ng dahon ng igos ka nagtatago? _________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

E. Mga kaunawaan tungkol sa Diyos na nagbibigay-diin sa hiya

Magmula nang magkasala sina Adan at Eva, ang mga tao ay nagsusumakit na sa hiya. Kagaya ng 
pagbaluktot ng hiyang naramdaman nina Adan at Eva sa kanilang pananaw sa Diyos (Genesis 
3:1-10), maraming tao ngayon ang nagkaroon ng mga kaunawaan tungkol sa Diyos na nagbibigay-
diin sa hiya. Itong mga maling pananaw tungkol sa Diyos ay madalas nagmumula sa ating 
_________________ pinagmulan. Iniisip nating katulad ng ating mga magulang o mga taong 
may awtoridad mula sa ating pagkabata ang Diyos (cf. Awit 50:21). Lagyan ng tsek (✓) ang mga 
sumusunod na mga konseptong tungkol sa Diyos na nagbibigay-diin sa hiya 7 ang angkop sa iyo. 

_____ “Ang malupit at di-mahuhulaang Diyos” ang pinakamatinding pagbaluktot sa kalikasan 
ng Diyos at makikita ito sa mga taong nakaranas ng malupit at di-inaakalang pang-
aabuso sa kanilang pagkabata mula sa mga kamay ng kanilang ama, amain o tumayong 
ama. Kung isa ka sa mga sugatang mananampalataya na nakaranas ng matinding abuso 
sa pisikal o sekswal nung ika’y bata pa, ganito mo maaring tingnan ang Diyos at ika’y 
maaring nahihirapan _________________ sa iyong Ama sa langit.

_____ “Ang maraming hinihingi o hindi mapagpatawad na Diyos” ang karaniwang pananaw ng 
mga matatandang Cristiano na may mga magulang na mahigpit at perpeksyonista. Gaano 
mo man subukan, hindi mo kayang tugunan lahat ng hinihingi ng baluktot na diyos na 
ito na hindi nagpapatawad o nakakalimot ng iyong kasalanan. Kapag ika’y nagkamali, 
mag-ingat ka! Makikita mo ang Kanyang pagiging malupit. Mukha siyang nasisiyahan 
sa pagpapadala ng mga problemang pinansyal o pisikal na karamdaman para ipakita 
sa iyo ang Kanyang hindi paghintulot sa iyong mga pagkukulang espiritwal. Malinaw 
na mahirap para sayo ang _________________ sa Kanya at maranasan an Kanyang 
pagpapatawad at pag-ibig.

_____ “Ang namimili at madayang Diyos” ay ang baluktot na pananaw sa Diyos ng makikita 
sa mga matatandang Cristianong nakaranas ng abusong espiritwal mula sa kanilang 
magulang o tumayong magulang mula sa kanilang pagkabata. Ito maari ang Diyos na iyong 
sinasamba kung pakiramdam mong mas nagpakilala ang Diyos sa ibang mga Cristianong 
may mas malalim na relasyon sa Diyos kaysa sayo. Maaring nahihirapan kang maging 
iba at _________________ bilang Cristiano.

_____ “Ang malayo at hindi-maaasahang Diyos” ay maaring may pakialam sa mga sumasamba 
sa Kanya, ngunit Siya’y abala sa pagpapatakbo ng mundo at hindi kayang madawit 
pa sa kanilang mga buhay. Kung ang iyong mga magulang ay hindi mo maaasahan, 
sa pisikal man o emosyonal, dahil sa matagal nilang pagkawala—maaaring dahil sa 
kamatayan, pagdiborsyo, karamdaman, katungkulang militar, patatrabaho sa ibang bansa, 
o pagpapabaya—maaaring maramdaman mo ring laging _________________ at hindi-
maaasahan ang Diyos.

7 Hinango mula sa Released from Shame:Moving Beyond the Pain ni Sandra Wilson(Downers Grove, IL: InterVarsity 
Press, 2002), 142-143. 
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_____ “Ang mabait ngunit litong Diyos” ay malamya at mahinang Diyos na natataranta sa lahat 
ng kaguluhan sa mundo. Kung mayroon kang mga magulang na nagapi ng mga hindi-
makontrol na mga kaguluhan sa buhay at pamilya, maaring ganito ang tingin mo sa Diyos.

F. Mga pamilya sa iglesyang pinaghahari sa kanilang ugnayan ang hiya

Madali para sa mga Cristianong lumaki sa mga pamilyang nagbibigay-diin sa hiya ang humanap 
ng mga pamilya sa iglesyang pinaghahari sa kanilang ugnayan ang hiya. Sa mga pamilyang 
nagbibigay-diin sa hiya, ang mga inaasahan sa mga bata ay hindi nagtutugma sa katotohanang 
mayroon sa paglaki nila at hindi pagiging perpekto ng tao. Gayundin, ang inaasahan ng mga 
simbahang nagbibigay-diin sa hiya ay hindi tugma sa katotohanang mayroong tungkol sa paglagong 
espiritwal at hindi pagiging perpekto ng tao. Ang mga simbahang ding ito ay _________________ 
ang katotohanan tungkol sa Diyos. Wala silang konsepto ng _________________ mula sa Diyos 
na walang nararapat makatanggap at ni hindi kayang pagtrabahuan.

Pinapaalala sa atin ng Propeta Isaias ang tungkol kay Jesus na Mesias, “Ang gapok na tambo ay 
hindi niya babaliin, ni ang mitsa na bahagyang nagniningas ay hindi niya papatayin” (Isaias 
42:3). Sinabi ito ni Jesus matapos Niyang pagalingin ang madaming taong sumunod sa Kanya 
(Mateo 12:20). Hindi bastos na pinakitunguhan ng Mesias ang mga taong may hinanakit, ni hindi 
Niya pinatay ang unting _________________ mayroon ang nagsusumakit. Sinamahan Niya sila 
upang palakasin ng Kanyang presensya kaysa balewalain sila at magpatuloy sa Kanyang plano. 
Nais Niyang ibalik ang ating pagmamahal at pagnanais natin sa Kanya. Hindi katulad ng mga 
relihiyosong pinuno ng panahon nila, si Jesus ay may _________________ sa mga mahihina at 
madaling matukso. Nagpakita siya ng kahinahunan at kapakumbabaan sa mga nangangamba at 
nanlulupaypay (Mateo 9:36), pati na rin sa mga pagod at may bigat na dalahin (Mateo 11:28). 
Ginamit Niya ang Kanyang kapangyarihan upang magpagaling, at hindi para magparusa at 
manghiya. Mas nagugol ng Diyos ang Kanyang oras sa pagmiministeryo sa paglaban sa mga 
sakit at hiya, at hindi sa pagtatanong ng “Bakit?” o pagsumpa sa “Sinong nagkasala?”

Nakakadagdag sa hiya ng mga nasaktan at nasugatan ang mga simbahang nagbibigay-diin sa hiya sa 
pamamagitan ng pagiging malupit at maraming hinihingi. Ngunit ang mga simbahang nagbibigay-
diin sa biyaya ay nagpapakita ng awa at biyaya ng Diyos na nakakaunawa at nakikiramay sa mga 
nabigo at nagsusumakit (Hebreo 4:15). Ginagamit ng Diyos ang mga simbahang nagbibigay-diin 
sa biyaya upang _________________ ang mga nagsusumakit at nanghihina upang sila’y ilagay 
sa mas malawak na lugar. Siya’y nasa ating tabi. Hindi natin Siya kalaban (cf. Awit 118:5-9; 
Roma 8:31-39). Ikinumpara ni Sandra D. Wilson ang mga simbahang pamilyang nagbibigay-
diin sa hiya sa mga simbahang pamilyang nagbibigay-diin sa biyaya sa kapaki-pakinabang na 
tsart sa ibaba 8:

Simbahang Pamilyang 
Nagbibigay-diin sa Hiya

Simbahang Pamilyang 
Nagbibigay-diin sa Biyaya

Nakaugat sa relihiyong nagbibigay-diin sa hiya; 
sumusunod sa mga batas na gawa ng tao para 
maging “tama.”

Nakaugat sa relasyong nagbibigay-diin sa biyaya; 
nagtitiwala sa kamatayan at muling pagkabuhay 
ni Cristo para maging “tama.”

Naranasan ang Diyos bilang isang Pastol na maraming 
hinihinging nagpapasunod sa Kanyang mga tupa.

Naranasan ang Diyos bilang maunawaing Pastol 
na nangunguna sa Kanyang mga tupa.

Inaasahan akong magbago nang lubos (o halos lubos) 
nang ako’y manampalataya kay Cristo.

Inaasahan akong patuloy na magbago sa pamamagitan 
ng pagbabago ng kaisipan habang ako’y nabubuhay.

8 Ibid., 151.
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Yamang ako’y dapat lubos na magbago (perpekto), 
ako’y iba at hindi sapat na Cristiano dahil hindi 
ako perpekto.

Yamang ako’y nasa panghabambuhay na proseso ng 
pagbabago upang maging katulad ni Jesus, hindi 
na nasusurpresa ang mga myembro ng simbahan, 
ang Diyos, maging ang aking sarili sa aking mga 
pagkukulang.

Ang mga myembrong may mga hindi mapagkakailang 
problema ay kahihiyan sa simbahan. Yamang ang 
mga Cristiano ay walang mga seryosong problema, 
walang probisyong inilaan para tumulong.

Inaasahan ang mga myembrong may mga hindi 
mapagkakailang problema, dahil ang epekto ng 
nagawa at nagagawang kasalanan sa buhay ng mga 
Cristiano ay maaring magdulot ng seryosong mga 
problema. May mga programang inihanda para 
makapagbigay ng angkop na tulong.

Ang maliliit na grupo ng pag-aaral ng Biblia ay 
delikado mga lugar dahil maaring maging malapit 
masyado ang isang tao sa akin at makita ang 
nakatago sa likod ng maskara ko ng pagiging 
perpekto at malaman niyang ako’y may mga 
problema. 

Ang maliliit na grupo ng pag-aaral ng Biblia ay 
ligtas na mga lugar para maging totoo at makasama 
ang ibang ganoon din. Masayang pumunta sa lugar 
kung saan hindi ko kailangang itago ang aking mga 
problema.

Ang pagpapahalaga ay naroon sa pagmumukang 
relihiyoso sa pamamagitan ng pagsusuot ng tamang 
damit at pagdadala ng Bibliang may tamang salin.

Ang pagpapahalaga ay nasa pagpapalalim ng 
relasyon sa Diyos nang may pagmamahal at 
pagsunod nang may tiwala. 

Ang pagpapahalaga ay nasa pagganap. Ang pagpapahalaga ay nasa pagsamba sa Diyos.

Ang pagpapahalaga ay nasa paglalantad at pagtatama 
sa mga makasalanan.

Ang pagpapahalaga ay nasa pagpapabalik sa mga 
nagsisising makasalanan.

Ang bilang ng pagdalo at mga gawain sa simbahan 
ang nagpapakita ng totoong espiritwalidad ng tao. 

Pagtanggap na ang totoong espiritwalidad ay 
makikita sa buong pamumuhay ng tao at ang Diyos 
lang tanging nakakaalam. 

Anong iyong natutunan tungkol sa pagkakaiba ng hiya at biyaya ng Diyos mula sa tsart sa itaas?

Mas kahawig ba ng inyong simbahan ang simbahang pamilyang nagbibigay-diin sa hiya o yung 
nagbibigay-diin sa biyaya?
       
Ipaliwanag:

II. Labanan ang Hiya Gamit ang Biyaya at Katotohanan

Ang nagsulat ng Aklat ng Hebreo ay sumusulat para sa mga Cristianong pinipilit bumalik sa 
Judaismo at talikuran ang pananampalatayang Cristiano. Inihalintulad niya sa isang mahabang 
takbuhin ang buhay Cristiano. Hinahamon niya silang “tumakbo [nang] may pagtitiis sa 
takbuhing iniligay sa harapan natin” (12:1b). Sinabihan niya silang tumakbo sa takbuhin nang 
matagumpay sa pamamagitan ng pagtingin kay “Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng 
ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya 
ang krus, _________________ ang kahihiyan, at siya’y umupo sa kanang trono ng Diyos” (12:2). 
Pansining tiniis ni Jesus ang krus sa pamamagitan ng “hindi [pag-alintana] sa kahihiyan.” Ang 
salitang “hindi inalintana” ay nagmula sa tambalang salitang Griegong “kataphronéō” na ang 
ibig sabihin ay “laban sa, pababa” (kata) at “mag-isip” (phronéō). Ibig sabihin nito ay “mag-isip 
laban sa” o “isiping maliit ang.” Nagawang tiisin ni Jesus ang kahihiyan at dalhin ang ating 
mga kasalanan sa pamamagitan ng “hindi [pag-alintana] sa kahihiyan” na naka-ugnay rito. 
Minaliit Niya ang kahihiyan dahil ito’y hindi Kanya at _________________  ito sa orihinal na 
disenyo ng Diyos sa sangkatauhan (Genesis 2:25). Paano natin lalabanan ang kahihiyan nang 
sa gayon matapos natin ang takbuhin (ang buhay Cristiano) nang matagumpay para sa Diyos?
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A. _________________ ang biyaya ni Jesus at katotohanan sa pamamagitan ng 
pananampalataya sa Kanya at pag-alis ng iyong kasalanan at kahihiyan. Sapagkat hindi 
kayang alisin nina Adan at Eva ang kanilang takot at kahihiyan sa pamamagitan ng pagtakip sa 
kanilang katawan ng dahon ng igos, binigyan sila ng Diyos ng maayos na pantakip. Gumawa ang 
Diyos ng “kasuotang balat” mula sa pagkamatay ng isang _________________ hayop (Genesis 
3:21). Kailangan dumanak ang dugo. Isipin kung anong maaring naramdaman ni Adan nang 
makitang niyang patayin ang isang hayop na kanyang pinangalanan at inalagaan ng dahil sa 
kanya! Walang alam sina Adan at Eva sa kamatayan. Ito’y isang _________________ gawain at 
ang paraan ng Diyos ng pagtuos sa kasalanan at kahihiyan sa buong panahon. Sa pamamagitan ng 
pagbigay ng kasuotang balat, nagpataw ang Diyos ng kapatawaran sa pamamagitan ng “pagdanak 
ng dugo” (Hebreo 9:22). Kinalaunan, nagpataw ang Diyos ng kapatawaran sa pamamagitan 
naman ng pagkakaroon ng sistema ng pagsasakripisyo sa Lumang Tipan. 

Yung ganung mga hayop ang umaanino sa “Kordero ng Diyos,” 
si Jesu-Cristo, na Siyang “puspos ng biyaya at katotohanan” 
(Juan 1:14, 29). Katulad ng unang hayop na isinakripisyo para 
kay Adan at Eva, si Jesu-Cristo ay magiging inosente at walang 
_________________ dahil Siya ay Diyos noon at ngayon (Juan 1:1, 
14, 17; 2 Corinto 5:21; Hebreo 4:15; 1 Pedro 3:18). At katulad ng 
unang inalay na hayop, si Jesus ay ipinanganak upang mamatay 
para sa kasalanan ng iba (Juan 1:29; Roma 5:8; 1 Juan 4:9), na 
“ang bawat sumasampalataya sa kanya ay hindi malalagay 
sa kahihiyan” (Roma 10:11; cf. Roma 4:5; Juan 3:16). Kapag 
ika’y nanampalataya kay Jesus, ika’y mababalot ng kanyang 
katuwiran at ganda na walang makikita sa iyo ang Diyos na iyong ikasusumpa o ikakahiya 
(cf. Roma 4:5; 8:1a, 31-39; 2 Corinto 5:21). Sabi ng Biblia, “Ayon sa pagkapili niya sa atin sa 
kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo’y maging banal at walang dungis sa harapan 
niya sa pag-ibig. Tayo’y itinalaga sa pagkukupkop upang maging kanyang mga anak sa 
pamamagitan ni Jesu-Cristo, ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban” (Efeso 1:4-5). Kung 
gaano kalayo ang kanluran sa silangan, ganun inilayo sa atin ng Diyos ang ating mga kasalanan 
(Awit 103:12). Kanyang inihagis ang mga ito sa kailaliman ng dagat (Mikas 7:19). Wala, kahit 
ang ating pagkakasala o kahihiyan, ang _________________ sa atin mula sa pagmamahal ng 
Diyos! (Roma 8:38-39)

Kagaya nina Adan at Eva, hindi maiaalis ng ating mga gawa ang ating kasalanan o kahihiyan 
(Isaias 64:6; Roma 4:5; Efeso 2:8-9). Hindi kayang alisin sa atin ng relihiyon ang ating mga 
kasalanan, pagkakasala at kahihiyan. Tanging si Jesu-Cristo lamang ang kayang mag-alis ng 
ating mga kasalanan, pagkakasala at kahihiyan (Juan 14:6; Gawa 4:12; Tito 3:4-7). Mayroon 
ka bang ikinahihiya sa iyong nakaraan na sa tingin mo ay hindi pa pinapatawad o inaalis ni 
Jesus? _________________

Ipaliwanag:

B. _________________ malapit kay Jesus na puspos ng biyaya at katotohanan. Sa Kanya 
tumingin kaysa sa iyong kahihiyan upang maisabuhay ang buhay Cristiano. Hindi inalintana ni 
Jesus o pinagtuunan ng pansin ang kahihiyang naka-ugnay sa Kanyang paghihirap o sa ating 
kasalanan (Hebreo 12:2). Tumingin kay Jesus, hindi sa iyong _________________, para tumakbo 
sa takbuhing inilagay sa ating harapan. Hindi hinayaan ni Cristong siya’y mahadlangan ng 
kahihiyan upang matapos ang takbuhin nang matagumpay, kaya hindi rin dapat nating hayaang 
pigilan tayo ng ating nakakahiyang nakaraan o mga kasinungaling nagbibigay kahihiyan sa atin 
na matapos ang takbuhing nakahanda sa ating harapan. 

Nangangailangan ito ng _________________ kung saan matututunan nating hindi bigyang-
pansin ang boses ng kahihiyan sa ating pamumuhay bilang Cristiano na sumusubok takutin 
tayo upang hindi natin matapos ang takbuhing ibinigay sa atin ni Cristo. Tayo’y dapat makinig 
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sa boses ng katotohanang matatagpuan sa Salita ng Diyos na nagpapalaya sa atin mula sa ating 
kasalanan at kahihiyan (Juan 8:31-32). Kapag sinusubukan ng kahihiyang takutin ka, wag mo 
itong pagtuunan ng pansin. Sinabi ng Biblia, “Huwag kang matakot; sapagkat ikaw ay hindi 
mapapahiya; huwag kang malilito sapagkat hindi ka malalagay sa kahihiyan; sapagkat iyong 
malilimutan ang kahihiyan ng iyong kabataan, at hindi mo na maaalala pa ang iyong pagkabalo 
na dala’y kasiraan” (Isaias 54:4). Inalis na sa atin ni Cristo ang ating mga kahihiyan sa krus 
kaya pwede na natin itong kalimutan, at ituon na ang ating isipan sa Kanya.

Ngunit mas madali itong sabihin kaysa gawin, hindi ba? Tayo’y tumingin kay Jesus at makikita 
natin kung paano Niya ipinakita ang biyaya at katotohanan sa mga tao. Maaring ang iba sa 
atin ay katulad ni Nicodemo sa Juan 3 na isang mayabang at relihiyosong lider sa Israel. 
Katulad ni Nicodemo, maaring sinusubukan nating gamutin ang ating pagkabigo at kahihiyan 
ng _________________ nang hindi natin namamalayan. Maaring ang tingin sa Diyos ay isang 
perpeksyonistang diyos na kailangan nating abutin gamit ang mga relihiyosong palabas. Ngunit 
gaano man natin subukan, hindi natin maaabot ang Kanyang pamantayan na lalong nagbibigay 
kahihiyan sa atin. Kung kaya’t lalo tayong nagsusumikap sa pagnanais na Siya’y pasiyahin. At 
nagiging mahirap sa ating maranasan ang Kanyang _________________ at pagpapatawad. 

Nalaman nating pumunta si Nicodemo kay Jesus nang gabi (3:2a). 
Siguro sinabi ito ni Juan dahil sinisimbolo ng gabi ang kadiliman at 
kahihiyang bumabalot sa kaluluwa ni Nicodemo. Malaki ang respeto 
ni Nicodemo kay Jesus at kinikilala niyang ang ministeryo ni Jesus ay 
pinagpapala ng Diyos (3:2b). Ngunit alam ni Jesus kung bakit naroon si 
Nicodemo kung kaya’t ipinakita Niya rito ang katotohanan. “Katotohanang 
sinasabi ko sa iyo, ‘Malibang ang isang tao’y ipanganak na muli ay 
hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos’” (3:3). Ang sinasabi ni 
Cristo ay tungkol sa espiritwal na _________________ na tanging Diyos 
lang ang makakagawa. Akala ni Nicodemo kaya niyang makarating sa 
langit sa pamamagitan ng kanyang posisyon sa relihiyon at pagiging 
relihiyoso. Ngunit ipinakita sa kanya ni Cristo ang katotohanan na 
nag-alis ng dahon ng igos na pinagtataguan ni Nicodemo. Walang relihiyon o pagiging relihiyoso 
ang kayang mag-alis ng ating kahihiyan at makapagdala sa atin sa langit.

Ngayon handa na si Nicodemong harapin ang _________________ ni Jesus (3:13-15). Yamang 
hindi nating kayang makalapit sa Diyos gamit ang relihiyon, ang Diyos ang bumaba mula sa 
langit sa pamamagitan ni Jesus upang ibigay ang Kanyang biyaya (3:13). At kagaya ng pagtaas ni 
Moises ng tansong ahas sa ilang upang makita ito ng mga pasaway na mga Israelita at mamasdan 
kahit isang beses para gumaling mula sa kamatayang pisikal (3:14), si Jesus ay itataas sa krus 
nang sa gayon, ang sinumang tumingin at “sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay 
na walang hanggan” (3:15). Ipinakita ng katotohanan ni Cristo sa atin ang ating problema sa 
kasalanan at kahihiyan, at ang Kanyang biyaya ang magbibigay _________________ sa ating 
problema. Kaya’t pansining na ang isang taong mayabang na relihiyoso ay mapapahiya, ipapakita 
sa kanya ni Cristo ang katotohanan at sa Kanyang biyaya, siya’y dadalhin ni Cristo mula sa 
kanyang mga pamantayan patungo sa isang relasyon sa buháy na Diyos.

Ngunit ang iba sa atin ay maaring maging katulad nung babaing 
Samaritana na nakilala ni Jesus sa balon ng tubig sa Juan 4. Katulad 
ng babaing ito, maaring sinusubukan din nating gamutin ang ating 
pagkabigo at kahihiyan ng _________________ mga relasyon. 
Maaring nakikita natin ang Diyos bilang malayó at impersonál na 
nilalang na walang pakialam sa atin. Kaya’t sinusubukan nating 
pawiin ang ating kalungkutan at sakit ng mga romantiko o sekswal 
na relasyon na lalo lamang nagpapatindi sa ating kahihiyan. Itong 
mga relasyon na ito ay maaring sa totoo o sa imahinasyong tao. 
Sa salitang “imahinasyon,” ang tinutukoy ko ay ang pornograpiya 
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sa online na nakakasira ng mga buhay. Paano tumutugon si Jesus sa mga taong nasasaktan at 
nahihiya na lulong sa pakikipagtalik?

Nagsimula Siya sa _________________. Sa kanyang pagdaan sa bansa ng Samaria, nakita ni Jesus 
ang babaing nasusumakit sa balon ng tubig. Sa Juan 3, si Jesus ang mas madalas na nagsasalita 
sa Kanyang pakikipag-usap kay Nicodemo at kanyang ipinapakita rito ang katotohanan. Ngunit 
sa Juan 4, mas nakinig Siya sa babae sa balon at nahabag sa kanya. Sa Juan 3, tatlong talata 
lamang ang nagtala ng sinabi ni Nicodemo. Ngunit sa Juan 4, _________________ talata ang 
nagtala ng sinabi ng babaing Samaritana kay Jesus. Parehong nagsasalita at nakikinig ang Diyos. 
Sa taong nagsusumakit mas nakikinig si Jesus kaysa sa mga mayayabang. Ipinapaabot Niya 
muna ang Kanyang biyaya sa nagsusumakit na babae sa balon sa pamamagitan ng pagbibigay sa 
kanya ng libreng kaloob na buhay na walang hanggan (4:10-14), ngunit ang akala niya’y literal 
na tubig ang tinutukoy ni Jesus (4:15). Hindi niya nauunawaan ang kanyang pangangailangan sa 
buhay na walang hanggan, kaya’t tinapat siya ni Jesus tungkol sa _________________ nagkaroon 
siya ng limang asawa at ang kinakasama niya ngayon ay hindi niya asawa (4:16-18). Ito ang 
pinakasensitibong parte ng kanyang buhay. . . ang parte kung saan siya mas nagsusumakit at 
nahihiya. . . ang parte kung saan siya nagtayo ng pinakamataas at makapal na bakod pangprotekta 
sa kanyang sarili. Ngunit magiliw na inilahad ni Jesus ang katotohanan sa kanya na nakapagbigay 
dignidad sa kanya.

Paano natin ito nalaman? Dahil pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap kay Jesus, siya’y bumalik 
sa kanyang nayon at sinabi sa mga tao, “Halikayo, tingnan ninyo ang isang tao na nasabi sa 
akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Cristo?” (4:29). Imbitahin 
niya kaya ang mga taong lumapit kay Jesus kung siya’y pinahiya o tinakot nito? Hindi. Alam ni 
Jesus ang lahat ng nakakahiyang bagay na ginawa niya, pero minahal Niya pa rin siya. Walang 
ibang nakitungo sa kanya nang may ganung _________________. Nakipag-usap sa kanya si 
Jesus sa pamamaraang nakapagbigay kagalingan at pag-asa sa kanyang puso. Nangusap Siya sa 
kanya sa paraang nakapag-alis ng kanyang kahihiyan at napuno siya ng Kanyang pagmamahal. At 
nais rin Niyang gawin ito sa iyo at sa akin. Nais mo bang imbitahin Siya sa madilim at sugatang 
parte ng iyong kaluluwa nang magliwanag ang Kanyang ilaw ng pagmamahal at pagalingin ka 
mula sa iyong pagkawasak? 
     
Ipaliwanag:

C. _________________ sa Diyos sa panalangin at isuot ang buong kasuotang pandigma 
na kaloob ng Diyos (Efeso 6:10-18).  

Tayo ay nasa isang digmaan at kalaban natin si Satanas at ang kanyang demonyong hukbo 
(Efeso 6:12). Nais ni Satanas na magtanim ng mga _________________ sa ating mga isipan 
upang tayo ay patuloy na maging alipin ng kasalanan at kahihiyan. Madalas niyang ginagawa ito 
sa pamamagitan ng paglalagay ng kasinungalingan sa ating mga isipan kapag tayo ay lubhang 
nasaktan. Halimbawa, kapag ang katawan mo’y sekswal na inabuso, maari mong paniwalaan 
ang kasinungalingan na nagsasabi na: “Masama akong tao at wala akong kwenta.” Lahat 
tayo ay mayroong masasakit na alaala. Sa susunod na chart 9, hilingin sa Diyos na tulungan 
kang tiyakin ang sampung pinakamasasamang alala sa iyong buhay at ang kaakibat nitong mga 
kasinungalingan (Awit 139:23-24).

9 Hinango nang may permiso mula sa Conquer Series Study Guide Volume 2 (2017), 26-27. 
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Kilalanin ang Masasamang Alaala at ang Kaakibat nitong mga Kasinungalingan

Ang Aking Sampung Pinakamasamang 
Sandali

Kasinungalingan

Halimbawa 1: Nung anim na taong gulang palang 
ako, ako ay sekswal na inabuso ng aking tiyuhin.

Dahil sa nangyari sa akin, ako ay masamang tao. 

Halimbawa 2: Naghiwalay ang aking mga magulang. Walang kayang magmahal sa kung sino talaga ako.

Kapag naintindihan na natin ang pakiki-digmang 
espiritwal na kinabibilangan natin, handa 
na tayong matuklasan ang mga armas na 
ibinigay ng Diyos upang tayong makalaban 

sa digmaang ito. Sa Efeso 6:10-18, tinuruan 
ni Apostol Pablo ang mga Cristiano sa lungsod 
ng Efeso na manalangin at isuot ang buong 
kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang 
malabanan ang mga atake ni Satanas at ng 

kanyang demonyong hukbo. Tinutukoy ng bawat armas ang 
mga paran kung paano tayo _______________________ 
(cf. 2 Corinto 10:3-5).

Malakas at madiskarte si Satanas at ang kanyang demonyong hukbo para ating mapagtagumpayan 
nang mag-isa. Kailangan natin ang kapangyarihan, lakas, at mga armas ng Panginoon upang 
sila’y matalo (6:10). Ang pangunahing responsibilidad natin ay “tumayo” (6:11, 13-14) at “isuot 
ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos” (6:11, 13, 17). Ang hindi pagsuot ng lahat 
ng mga kasuotang pandigmang kaloob ng Diyos ay magdudulot sa atin ng kahinaan pagdating 
sa espiritwal na atake at _________________. Inilarawan ni Pablo ang armas na ginamit ng 
mga Romanong hukbo sa paraan ng kanilang pagsuot. 
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“Sinturon ng katotohanan” (6:14b). Ang unang isinusuot ng isang sundalo sa kanyang 
mahabang tunika na pang-itaas ay isang sinturon (6:14b) na magsusuporta sa kanyang baluti 
at kaluban para sa kanyang tabak. Ang “katotohanan” na tinutukoy rito ay ang katotohanang 
ipinapakita ng Diyos at ang pagiging matapat ng isang mananampalataya. Ito ay nagsisilbing 
_________________ sa ating espiritwal na tagumpay. Hindi natin kayang mapagtagumpayan ang 
ama ng kasinungalingan (Juan 8:44) kung wala ang katotohanan ng Salita ng Diyos (Juan 8:31-32). 
Ang mga kasinungalingan ng kalaban ay nasa ugat ng ating kahihiyan. Upang mapagtagumpayan 
ang mga kasinungalingang ito, kailangan nating mailagay ang Salita ng Diyos sa ating mga 
kaluluwa. Ang kaliwang parte ng ating utak ay kaya lamang mag-isip sa pamamagitan ng mga 
salita at litrato na linear (hal. pagsaulo ng Kasulatan). Upang mapagtagumpayan natin ang mga 
kasinungalingan ni Satanas, dapat din nating ilagay ang Salita ng Diyos sa _________________ 
parte ng ating mga utak kung saan ang digmaan ng ating pag-iisip ay nangyayari. Kaya nating 
gamitin ang kanang parte ng ating utak kapag binabasa natin ang Kasulatan sa pamamagitan 
ng mga ito 10:

1.  _________________ gamit ang Kasulatan. Halimbawa, gamitin mo ang isa sa mga salmo 
o awit bilang panalangin sa Panginoon. Ilagay mo ang iyong pangalan sa talata upang 
ito’y maging sarili mong dasal. Noong nagdasal ang nagsulat ng salmon ito na: “Ilayo mo 
sa akin ang mga maling daan; at malugod na ituro mo sa akin ang iyong kautusan” 
(Awit 119:29), palitan mo ng pangalan mo ang mga salitang “sa akin” habang dinadasal 
mo ito sa Panginoon.

2.  Ang kanang parte ng ating mga utak ay gumagamit ng mga _________________, hindi 
salita. Maghanap ka ng litratong tutukoy sa Kasulatan. Ilagay mo ito kung saan mo ito 
makikita araw-araw.

“Baluti ng katuwiran” (6:14c). Ang pangalawang isinusuot ng isang sundalo ay ang baluti 
na siyang nagtatakip sa kanyang leeg hanggang sa kanyang mga hita. Ito’y karaniwang gawa 
sa tanso o chain mail. Tinatakpan ng baluti ang mahahalagang bahagi ng kanyang katawan, 
lalo na ang kanyang puso. Ang “katuwiran” na tinutukoy dito ay ang pagdeklara sa atin bilang 
matuwid sa harap ng Diyos sa oras na magkaroon tayo ng pananampalataya kay Cristo (Roma 
4:5) at sa pamumuhay nang matuwid pagkatapos tayong iligtas (Roma 6:11-14). Ang kaalamang 
tayo’y tinatakpan ng katuwiran ni Cristo sa mismong panahon na tayo’y tumanggap ay maaring 
magsilbing proteksyon natin mula sa mga akusasyon ni Satanas at umudyok sa atin na ipamuhay 
ang ating katuwiran habang sumusuko tayo sa Banal na Espiritu (Roma 8:1, 4-5). Ang baluti ng 
katuwiran ay may kinalaman sa pamumuhay ng katotohanan bilang isang _________________ 
o lifestyle. Nais ng Diyos na mamuhay tayong may katapatan. Isang paraan na makakatulong 
sayong gawin ito ay ang pagtanong sa sarili mong: “May pinagsinungalingan na ba ako ngayon 
linggo, sinasadya man o hindi?” Ang _________________ ay nakabatay sa mga kasinungalingan at 
panlilinlang ng kaaway. Habang mas lumalaganap ang ating katuwiran, bumababa ang posibilidad 
na mahulog sa kahihiyan. Itong sandatang ito ang magiging depensa mo laban sa kahihiyan.

“Sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita ng kapayapaan” 
(6:15). Sunod, isinusuot ng sundalo ang kanyang sandalyas sa kanyang mga paa (6:15). Ito’y 
mayroong mga matutulis na pako sa ilalim upang siya’y makatayo nang maayos lalung-lalo na sa 
madulas na pook-digmaan. Ang “pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita 
ng kapayapaan” ay tumutukoy sa Cristianong handang ibahagi ang Magandang Balita ni Cristo 
na nagdadala ng kapayapaan sa Diyos (Roma 5:1) at sa isa’t isa (Efeso 2:14-18). Kapag ang 
_________________ ng Diyos ay namumuno sa iyong puso, hindi ka kayang linlangin ni Satanas 
gamit ang iyong damdamin o ang kanyang mga kasinungalingan. Isang paraan upang magamit 
ang sandatang ito ay nakabatay sa Roma 16:20: “Ang Diyos ang bukal ng kapayapaan. 
Malapit na niyang pasukuin sa inyo si Satanas. Pagpalain kayo n gating Panginoong 

10 Hinango nang may permiso mula sa Conquer Series Study Guide Volume 2 (2017), 33. 
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Jesus. Amen.” Maglaan ng oras upang tukuyin ang mga pinakamalalim mong pagsubok sa 
buhay. _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Pagkatapos, hubarin mo ang iyong sapatos o sandalyas at isulat ang mga kasinungalingan na nasa 
ugat ng iyong mga pagsubok sa ilalim ng iyong mga sapatos. Isipin mong dinudurog ng Diyos 
si Satanas at ang kanyang mga kasinungalingan sa ilalim ng iyong mga paa habang tinatapakan 
mo ang mga kasinungalingang ito sa buong araw.

“Ang panangga ng pananampalataya” (6:16). Ang pang-apat na sandata ay “ang panangga” 
(6:16) na gawa sa kahoy at hugis-parihaba (na may 2.5 na dipa ang lapad at 4 na dipa ang haba), 
at ito’y mahirap sunugin. Ginamit ito ng mga Romanong sundalo upang maprotektahan ang 
kanilang buong katawan. Bago sumabak sa digmaang mayroong lumilipad na nagniningas na 
palaso mula sa kanilang mga kalaban, binubuhusan ng mga sundalo ng tubig ang kanilang mga 
katad na panangga upang patayin ang mga umaapoy na palaso. Isang paraan upang maitalaga 
ang ating pananampalataya at hindi ito maging matigas at marupok ay ang pagsamba sa Diyos. 
Kapag ikaw ay mag-isa, _________________ ka nang malakas kay Jesus. Habang sinasamba at 
pinupuri mo ang Diyos, ang tubig ng Banal na Espiritu ay maaring ibuhos sa iyo “na siyang 
papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo.” Ang pinakaprayoridad (“higit sa 
lahat”) ay dapat ibigay sa armas na ito. Ang “pananampalataya” na nagbibigay ng malawak 
na proteksyon ay tinutukoy sa pagtititwala sa mga _________________ ng Diyos sa gitna ng 
labanan. Gusto ni Satanas na pagdudahan natin ang katotohanan ng Salita ng Diyos (cf. Genesis 
3:1-5). Halimbawa, pinapangako ng Diyos na mangunguna Siya at sasamahan Niya tayo, na 
hinding-hindi Niya tayo iiwanan (Deuteronomio 31:8). Nais ni Satanas na pagdudahan natin 
ang mga pangako upang tayo’y matakot at madismaya. Kapag ikaw ay inaatake ng kalaban at 
tinutukso ka nang sumuko sa kahihiyaan, umawit ka sa Panginoon at _________________ mo 
ang Kanyang mga pangako nang malakas. 

“Helmet ng kaligtasan” (6:17a). Sumunod sa panangga, isinusuot ng sundalo ang kanyang 
“helmet” (6:17a) upang maprotektahan ang kanyang ulo. Ang “kaligtasan” dito ay tumutukoy 
sa tatlong klase ng kaligtasan: ang dati nating kaligtasan mula sa _________________ ng 
kasalanan (Efeso 2:8-9), ang kasalukuyan nating kaligtasan mula sa _________________ ng 
kasalanan (Santiago 1:14-22) at ang hinaharap nating kaligtasan mula sa _________________ ng 
kasalanan (1 Juan 3:2-3). Nais ni Satanas na magdulot ng pagdududa sa nakaraan, kasalukuyan at 
hinaharap na kaligtasan ng isang mananampalataya para mas madali siyang tuksuhin at talunin. 
Pero nais ng Diyos na protektahan ang ating mga isipan mula sa pagdududa ng Kanyang mga 
pangako upang mailigtas niya tayo sa parusa ng kasalanan sa impyerno, sa kapangyarihan ng 
kasalanan sa kasalukuyan at sa presensya ng kasalanan sa hinaharap. Kapag tayo ay panatag sa 
pananampalataya na pinapangako ng Diyos, mas magkakaroon tayo ng lakas ng loob sa gitna ng 
pook-digmaan. Ang punto ng sandatang ito ay lumalaban tayo _________________ sa lugar ng 
tagumpay, hindi para maging matagumpay. Upang mapagtagumpayan natin si Satanas, dapat 
nakikita natin siya at kaya natin siyang harapin sa espiritu. Upang magawa ito, kailangan nating 
ilagay ang Salita ng Diyos sa kaliwa at kanang parte ng ating mga utak. Ang _________________ 
ng Kasulatan ay ang nag-uudyok sa kaliwang parte ng ating utak na alamin ang Salita ng Diyos 
upang mayroong magawa ang kanang parte ng ating mga utak. Nakita at hinarap ni Jesus si 
Satanas sa disyerto dahil dala-dala niya ang Salita ng Diyos (Mateo 4:1-11).

“Ang tabak ng Espiritu” (6:17b). Ang huling sandatang isinusuot ng sundalo ay ang kanyang 
“tabak” (6:17b) na maikli at ang magkabilang dulo nito’y may talim. Ito’y ginagamit upang 
humiwa at manaksak sa labanang kamao sa kamao. Ito ang natatanging pang-opensang sandata 
na nasa listahan ni Pablo. Ang _________________ na “salita” (rhema) ng Diyos ang tinutukoy 
ng “salita ng Diyos” at hindi ang nakasulat na mga salita. Halimbawa, binigkas ni Jesus ang 
Salita ng Diyos noong siya’y tinukso nitong magkasala, at natalo ang diyablo (cf. Mateo 4:1-11). 
Ang “tabak ng Espiritu” ay kung saan binibigyan tayo ng Banal na Espiritu ng bahagi ng 
Kasulatan upang masabi natin sa demonyo kapag tayo ay inaatake niya sa pook-digmaan, para 
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tayo ay _________________ niya (cf. Mateo 10:19-20; Santiago 16:13). Matutong dumepende 
sa Kanya at makinig sa Kanyang boses. Ang katotohanan na ang tabak na ito’y “matulis sa 
magkabilang-dulo” ay mahalaga. Ang isang dulo ng tabak ay inilalarawan ang _________________ 
na kumakausap sa iyo at ang kabilang duo naman ng tabak ay naglalarawan _________________ 
na siyang nagbibigkas ng Salita ng Diyos sa kalaban kapag sinusubukan ka niyang atakihin. 

Kung nais ni Satanas na magpalaganap ng mga kasinungalingan sa ating mga utak, nais naman 
ng Diyos na magpalaganap ng _________________ sa ating mga kaisipan na siyang magpapalaya 
sa atin mula sa mga kasinungalingang umalipin sa atin sa kasalanan at kahihiyan (Juan 8:31-
32). Sa susunod na chart, 11 bilang kasunod sa mga tinukoy mong pinakamasasamang alaala, 
hilingin sa Banal na Espiritu na tulungan ka namang alamin ang mga katotohanang nais Niyang 
i-apply mo sa masakit na alaalang iyon kapalit ng kasinungalingan iyong tinukoy kasama nito. 
Isulat ang talata at ang katotohanang inilalarawan nito tungkol sa iyo. Pagkatapos, isulat mo 
kung ano ang sinasabi ng talata na iyon tungkol sa iyong _________________ . Maglaan ng 
oras ngayong linggo sa pagbibigkas ng mga katotohanang ito kapag napansin mong iniisip o 
binibigkas mo ang mga kaakibat na kasinungalingan. 

Masamang Alaala Talata sa Biblia Katotohanan Kapalaran

Halimbawa 1: Nung 
anim na taong gulang 
p a l a n g  a k o ,  a k o  a y 
sekswal na inabuso ng 
aking tiyuhin.

“Ang kaharian ng langit 
ay tulad sa nakatagong 
kayamanan sa isang bukid; 
na natagpuan ng isang tao, 
at tinabunan niya ito. Sa 
kanyang kagalakan ay 
umalis siya at ipinagbili 
ang lahat ng kanyang ari-
arian at binili ang bukid 
na iyon.” Mateo 13:45-46; 
cf. 1 Cor. 6:19-20

Ako ay mahalaga kay 
Jesus nang dahil  sa 
nangyari sa Kanya.

Dahil  nakabatay ang 
aking kahalagahan sa 
kung anong nagawa ni 
Jesus at hindi sa kung 
ano ang ginawa sa akin, 
hindi ko na kailangan 
pang  ipaglaban ang 
k a h a l a g a h a n  k o  s a 
pamamagitan ng mga 
ginagawa ko.

Halimbawa 2: 
Naghiwalay ang aking 
mga magulang.

“Sapagkat pinabayaan na 
ako ng aking ama at ina, 
gayunma’y ibabangon ako 
ng PANGINOON.” Awit 
27:10

Minamahal at itinatangi 
a k o  n g  l u m i k h a  n g 
sanlibutan.

Kahit na hindi ako mahal 
ng magulang ko, mahal 
ako ng Diyos at itinatangi 
Niya ako. Dahil dito, 
hindi ko na kailangang 
makuha ang pagmamahal 
at pagtanggap ng lahat 
ng tao.

11 Hinango mula sa Conquer Series Study Guide Volume 2 (2017), 51-52.
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Ano ang natutunan mo tungkol sa Diyos at sa sarili mo nang ginawa mo ang pagsasanay na ito?

   
D. _________________ ang walang hanggang pananaw ni Jesus. Hindi ininda ni Jesus 

ang kahihiyang kanyang pagtitiisan sa krus dahil ito’y walang halaga kumpara sa lampasang 
“kagalakang inilagay sa Kanyang harapan” kapag siya’y “umupo sa kanan ng trono ng 
Diyos” (Hebreo 12:2). Tiniis ni Cristo ang sakit at kahihiyan ng krus dahil sa _________________ 
naghihintay sa Kanya sa kabilang banda kapag siya’y umupo na sa walang hanggang trono katabi 
ng Kanyang Ama sa langit (cf. Hebreo 1:8-9).

Nangako ang Biblia ng isang dakilang _________________ para sa mananampalataya na 
panghahawakan ang kanilang pananampalatayang Cristiano. “Kaya’t huwag ninyong itakuwil 
ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala” (Hebreo 10:35; 11:6). Kasama ng 
gantimpalang ito ang _________________ kasama ni Cristo sa Kanyang papalapit na Kaharian 
sa mundo kapag nanatili tayong matapat sa Kanya hanggang sa dulo ng ating buhay sa mundo 
(Hebreo 1:5-13; 3:1, 14; 4:1, 11; 9:15; cf. Lucas 22:28-30; 2 Timoteo 2:12; Apocalipsis 2:25-27; 
3:21).

Katulad ni Jesus, hindi rin inalintana ni Moises ang kahihiyang kasama sa pagiging 
____________________ sa Diyos sa pamamagitan ng pagtingin niya sa paparating na gantimpala. 
“Sa pananampalataya, nang nasa hustong gulang na si Moises ay tumangging siya’y 
tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang mapasama sa kaapihan 
ng bayan ng Diyos, kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. 
Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Cristo, 
kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin 
ang gantimpala” (Hebreo 11:24-26). Sa pananampalataya, hindi inalintana ni Moises ang 
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kahihiyan (“pansamantalang kasiyahan ng kasalanan”) ng paghahari sa Ehipto upang kanyang 
makuha ang kanyang gantimpala sa paparating na paghahari kasama ni Cristo.

Upang makamit ang gantimpala ng paghahari kasama ni Cristo, tayo’y dapat mamuhay nang 
_________________ para sa Kanya hanggang sa dulo ng ating buhay Cristiano. Para magawa ito, 
mahalagang sanayin ang ating isipan na isipin ang ating sariling nananatiling tapat kay Cristo at 
tumatanap ng Kanyang gantimpala sa Trono ng Paghatol nang sabihin Niya sa atin, “Magaling! 
Mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita 
sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong panginoon” (Mateo 25:21). 
Katulad ng isang atleta na iniisip ang sariling nananalo sa takbuhin, ang pagsaisip din sa ating 
sarili na nananatiling tapat kay Cristo at nakakatanggap ng gantimpala ay makakagawa ng 
_________________ daanang niyurolohikal sa ating utak. At ang ating mga utak ay tutugon 
sa parehong paraan kung paano natin isinagawa sa ating isipan ang gawain at kung paano ito 
tunay na ginampanan. 

Imbes na pagtuunan ng pansin ang ating nakaraang kahihiyan o ang kahihiyang kaakibat ng 
ating pagsunod kay Cristo, tumingin kay Jesus na siyang nagtiis sa krus, hindi inalintana ang 
kahihiyang dapat ay sa atin at uupo sa kanan ng trono ng Diyos nang sa gayon makaupo tayo sa 
tabi Niya sa kanyang Kaharian na paparating sa mundo kung tayo’y mananatiling tapat sa Kanya. 
Kapag mas tumitingin tayo kay Jesus ngayon, mas umuunti ang tunay na _________________ 
ating mararamdaman kapag tayo’y humarap sa Kanya sa Trono ng Paghatol ni Cristo pagtapos 
Niyang dumating para sa atin. “At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa kanya; 
upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala, at hindi mapahiya sa 
harapan niya sa kanyang pagdating” (1 Juan 2:28).

PAGTINGIN SA DARATING

A. Magsanay sa pagbabahagi ng Lesson 6 sa bawat isa.

B. Maglatag ng mga layunin at manalangin. 

1. Manalangin—Itanong sa Diyos kung kanino Niya ibig na ibahagi mo ang ebanghelyo at kung 
sino ang dapat mong sanaying magbahagi nito. Isulat ang kanilang pangalan at ipanalangin 
sa Espiritu Santo na ihanda ang daan at kumilos sa puso ng mga nakalista. 

2. Sumampalataya—Tandaang ipinangako ni Cristo sa atin na ang Kanyang Espiritu ay 
kumikilos na bago pa tayo dumating, kaya umasang ang mga inilista mo ay tutugon sa 
pangungusap ng Diyos (Juan 16:7-11). 

3. Humiling—Kahit na hindi agad magpahayag ng interes ang mga inilista mo na gumawa 
ng susunod na hakbang ng pananampalataya, hilingin silang bigyan ka ng pagkakataong 
ibahagi ang lesson na kasalukuyan mong pinag-aaralan. Samantalahin ito para ibahagi ang 
“Lesson 1—Plano ng Kaligtasan.” Maaring lumabas na handa silang tumugon kapag narinig 
nila ang mensaheng ibinahagi sa bagong paraan. 
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Lesson 6 Answer Sheet
PAGTINGIN SA DUMAAN
D. biyaya

katotohanan
katotohanan
biyaya
pagpapahintulot
kalupitan  
sarili
pangako
magiliw

PAGTINGIN SA ITAAS
I. Hiya
A. nagawa

usigin
kahihiyan
Ako
sumpain
Pakiramdam
akong
relasyon 
tunay
maling
masama

B. nahihiya
malapit
napakabuti

C. tinatago
tinakpan
kaluluwa
malapit
nagtago
ipanumbalik
pag-amin
Diyos
ilayo
Maniniwala
Hinanap
takót
hadlang
inalis
takot

D. itago
relihiyoso
totoong

E. pamilyang
magtiwala
lumapit
kulang
malayo

F. binabaluktot
pag-asa
awa
awa 
pagalingin

II. hindi inalintana
taliwas

A. Tanggapin
inosente
seryosong
kasalanan
makakapaghiwalay

B. Maging
kahihiyan
pagdidisipulo
relihiyon
pagmamahal
kapanganakan
biyaya
solusyon
romantikong
biyaya
nahahabag
walong
katotohanang
dignidad

C. Lumapit
kasinungalingan 
nagiisip 
pagkatalo 
pundasyon
kanang

1. Manalangin
2. litrato

pamumuhay  
kahihiyan 
kapayapaan 
umawit
pangako
ihayag 
parusa
kapangyarihan
presensya
mula
pagsasaulo 
binigkas
layuan 
Diyos
sa iyo
katotohanan
Kapalaran

D. Tanggapin
kagalakang
gantimpala
paghahari
matapat
tapat
panibagong
Jesus
hiyang
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PAGTINGIN SA DUMAAN

A. Kumusta na? (Magbigay ng ilang oras para himukin ang bawat isa at manalangin.)

B. Oras ng pagsamba (Kumanta ng isa o dalawang awit ng papuri at pagsamba.)

C. Pananagutan
 ● Meron ka bang takdang oras araw-araw sa pakikipagtagpo sa Diyos? Kumusta naman?
 ● Paano mo sinunod ang lesson noong nakaraang linggo?
 ● Kanino mo ibinahagi ang ebanghelyo? Sino ang sumampalataya?
 ● Kailan mo sila sasanaying magbahagi ng ebanghelyo? Itinuturo mo ba sa kanila ang 

limang mga lesson?
 ● Sinasanay mo ba sila upang magsanay ng iba (2 Timoteo 2:2)? Ginagawa ba nila? Ginagawa 

ba ng mga sinasanay nila?

D. Vision ng Dakilang Atas (Mateo 13:18-23; Lucas 8:11-15)

Habang nagpapatuloy ka sa pagbabahagi kay Cristo sa mga tao at pagsanay sa kanila, matutuklasan 
mo ang katotohanan at kapangyarihan ng parabula ni Jesus tungkol sa tagapaghasik. Ang 
ilan sa babahaginan mo ay hindi tatanggapin o ______________ sa Mabuting Balita (Mateo 
13:19; Lucas 8:12). Ang iba ay maniniwala sa Mabuting Balita ngunit hindi talaga magko-
commit na maging tagasunod ni Cristo at ______________ ay matitisod dahil sa kahirapan 
(Mateo 13:20-21; Lucas 8:13). Sila ay mga tagapakinig lamang ng Salita gaya ng pinag-
usapan natin noong nakaraang linggo. Hindi sila handang sumunod kay Cristo kahit ano 
pa ang kapalit. Ang ikatlong uri ng tao na iyong matutuklasan ay ang mga maniniwala kay 
Jesus at magsisimulang sumunod sa Kanya, ngunit hindi sila mamumunga nang marami 
dahil labis silang ______________ sa ibang alalahanin (Mateo 13:22; Lucas 8:14).

Nakakadismaya, ano? Kung ganito ang uri ng tugon na maaasahan natin sa maraming 
tao, bakit magpapatuloy pa? Sinasabi ni Jesus kung bakit! Sinasabi Niyang huwag dapat 
panghinaan ng loob dahil pasasaan ba ay makakatagpo tayo ng ikaapat na uri ng tao, isang 
mananampalatayang namumunga nang ______________ (Mateo 13:23; Lucas 8:15). Maliban 
kung pagtitiyagaan natin ang mga tumatanggi sa ating mensahe, ang mga natitisod, at ang 
mga labis na abala, hindi kailanman natin matutuklasan ang sukdulang kaligayahan na 
matagpuan ang mga tunay na mabunga!

At pansinin na sinasabi ni Jesus na ang ilan sa mga namumunga ay mamumunga nang labis-
labis (Mateo 13:23). Isa sa mga biyaya na mararanasan mo kung magpapatuloy kang matapat 
na magsanay ng mga tao at maging accountable sa bawat isa ay ang pagtuklas ng mga kahanga-
hangang mabungang mga tao. Mas gagaling pa sila sa pagpapatotoo at pagtatanim ng mga 
bagong grupo kaysa sayo. Tawag natin sa mga di-karaniwang epektibong manggagawang ito 
ay super tagakalat. Ang tanging paraan para makita ang mga super tagakalat ay sanayin ang 
______________  ng naniniwala sa ebanghelyo. Mula sa mga mapapatunayang nagsasabuhay 
ng Salita, may makikilala kang mga magpapakita ng kanilang kaloob sa pamamagitan ng 
mga bunga nila. Habang dumarami ang mga super tagakalat, mapapansin natin ang mas 
malakas na pagkilos sa ating ______________. Ngunit ang buong proseso ay magsisimula 
sa mga tapat na maghahasik ng binhi—nagbabahagi at nagsasanay ng iba.

Lesson 7: ANG KALOOBAN NG DIYOS PARA SA IYONG BUHAY
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PAGTINGIN SA ITAAS

I. Ibig ng Diyos na ikaw ay lumago.

Ngayong ikaw ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus, isang 
tagasunod ni Cristo, iibigin mong magpatuloy sa paglago sa iyong kaugnayan sa Kanya. Ginagawa ito 
sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa Diyos araw-araw, natututo mula sa Biblia, at ______________ 
ang pangunguna ng Kanyang Espiritu Santo. Lumalago rin tayo sa pamamagitan ng regular na 
pakikipagtipon sa ibang mananampalatayang makakabahagi ng angkop na Kasulatan sa ating 
buhay habang sabay-sabay nating pinamumuhay ang Salita ng Diyos. Kung nagsasama-sama tayo, 
tinutupad natin ang pangunahing turo ni Cristo ng Dakilang Utos (Mateo 22:37-39) at Dakilang 
Atas (Mateo 28:18-20) habang nagtitipon tayo sa pagsamba at pag-fellowship, pagmiministeryo sa 
mga nangangailangan, pagsunod sa Kanyang mga katuruan, at ______________ ng mensahe ng 
biyaya ng Diyos.

II. May espesyal na plano ang Diyos para sa iyong buhay.

A. May isang espesyal na dahilan kung bakit iniligtas at pinili ka ng Diyos na maging Kanyang 
anak.

Para maintindihan ang layuning ito, tingnan natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa espesyal 
na layunin ng Diyos para sa atin.

1. Nang ang mundo ay sinira ng baha, iniligtas ng Diyos si Noe at ang kanyang ______________ 
(Genesis 6:9-7:1).

2. Nang sinira ng Diyos ang bayan ng Jerico, iniligtas Niya si Rahab at ang kanyang 
______________ (Josue 6:17-25).

3. Nang sumampalataya si Cornelio kay Jesus para sa kaligtasan, ang kanyang buong 
______________ ay sumampalataya kay Jesus, at siya at ang kanyang ______________ 
ay binautismuhan (Gawa 10:24-48).

4. Nang ang bantay-bilibid sa Filipo ay sumampalataya kay Jesus, ang kanyang buong 
______________ ay sumampalataya rin kay Cristo at silang lahat ay binautismuhan 
(Gawa 16:23-34).

B. Sa iyong palagay, bakit ka iniligtas ng Diyos? Ano kaya ang Kanyang espesyal na layunin 
para sa iyo?

1. Ibig ng Diyos na mahikayat mo kay Cristo ang iyong ______________ at mga kaibigan.
2. Hilingin sa Espiritu Santo na ipakita sa iyo ang limang taong ibig Niyang bahaginan 

mo ng iyong kwento ngayong linggo. Simulang ______________ sila ngayon.
3. Iskedyul ang oras kung kailan mo ibabahagi sa kanila ang iyong kwento.
4. Sa mga tutugon, ituro ang mga lessons na nadaanan mo na:

a) Plano ng Kaligtasan; b) Pag-unawa sa Panalangin; c) Araw-araw na Pakikitagpo sa 
Diyos; d) Ang Diyos na Nagligtas sa Atin; e) Ang Iglesya, ang Komunidad ng Diyos; f) 
Pagsunod sa Salita ng Diyos

III. Ibig ng Diyos na maging ganap na handa ka para sa bawat magandang gawain.

A. Sa bawat araw, sa pakikipagtagpo mo sa Diyos, maaring ______________ lumago ang iyong 
pagkakilala at pakikipag-ugnayan sa Kanya.

B. Sa bawat linggo, sa pakikitagpo mo sa ibang mga mananampalataya bilang isang iglesya, 
maari mong matupad ang mga layunin ng Diyos sa pagsamba, pagkakaisa, pagmiministeryo, 
______________, at pag-eebanghelyo/pagmimisyon.

C. Sa bawat pag-aaral mo ng Salita ng Diyos, mag-isa man o sa pagtitipon ng mga mananampalataya, 
maari mong gamitin ang pattern sa 2 Timoteo 3:16-17:
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1. Turuan ka—Anong mga katotohanan ang ibig ng Diyos na maunawaan at paniwalaan 
mo?

2. Sawayin ka—Anong mga mali o makasalanang paniniwala, gawain, pag-uugali, salita, 
at motibo ang ibig ng Diyos na ihayag at iwasan mo?

3. Ituwid ka—Anong bagong paniniwala, gawain, pag-uugali, salita, at motibo ang ibig 
ng Diyos na mapasaiyo?

4. Sanayin ka sa kabanalan—Ano ang ibig ng Diyos na isabuhay mo sa iyong buhay 
bawat araw at linggo upang ikaw ay lumago sa maka-Diyos na katangian at pag-uugali.

Kapag lagi mong ginagawa ang mga pag-uugaling ito, pinangako ng Salita ng Diyos na ikaw ay 
maihahandang mabuti para sa bawat mabuting gawain (2 Timoteo 3:16-17).

IV. Ibig ng Diyos na tingnan mo ang iyong sarili katulad ng pagtingin Niya sa iyo—ang iyong 
 bagong katauhan kay Cristo.

Bilugan kung kanino o sa ano ka sumasalalay para matukoy mo kung sino ka:

sa pamilya    sa nakaraan    sa pighati

sa kabiguan    sa pag-aaral    sa anyo

sa mga kaibigan   sa trabaho    sa guro/tagasanay

sa tagumpay    sa pastor/pari    isang kilalang tao

Ano ang pagkakapareho ng lahat ng nasa itaas? Silang lahat ay maaring ______________. Maari 
tayong ______________ nang ayon sa ating ______________ tungkol sa ating sarili. Nang tinanong 
si Juan Bautista, “Sino ka?” (Juan 1:22), saan siya sumangguni upang tukuyin ang kanyang pagkatao 
(tingnan ang Juan 1:23)?

Ang tanging mapagkakatiwalaan at panggagalingan ng wastong impormasyon tungkol sa iyo ay 
ang ______________. Sinasabi ng Biblia na ang iyong pagkatao ay natutukoy sa pamamagitan ng 
______________, hindi ng ______________.

Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo! Sa pamamagitan ng kanyang malaking 
kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buháy na pag-asa sa pamamagitan ng muling 
pagkabuhay ni Jesu-Cristo mula sa mga patay, [i]pinanganak na kayong muli, hindi ng binhing 
nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. 
           1 Pedro 1:3, 23

Ikaw ay ikaw dahil ipinanganak ka sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng ______________ kay 
Cristo lamang; hindi dahil ______________ mong upang mapabilang sa pamilya ng Diyos.

Kaya’t kung ang sinuman ay na kay Cristo, siya’y bagong nilalang; ang mga 
lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. 
          2 Corinto 5:17

Nang sumampalataya ka kay Cristo, ikaw ay naging ______________ nilalang. Ikaw ngayon ay 
kabahagi ng isang maharlikang pamilya—ang sambahayan ng Diyos—ang iglesya. Ang pag-unawa 
rito ay humihingi ng panahon. Matagal mo nang nakikita ang iyong sarili sa pamamagitan ng isang 
pares ng mata, kaya mahirap para sa iyong maniwalang ikaw ay isang anak ng Hari. Ngunit sinasabi 
ng Diyos sa iyo ngayon, “Ikaw ay AKING ANAK sa pamamagitan ni Jesus, at dahil diyan ay naging 
maharlika ka.” Sinasabi ngayon ng Diyos, “Hindi Ko lang ibig magkaroon ng ugnayan sa iyo, kundi 
ibig Ko ring baguhin ang pagtingin mo sa iyong sarili; dahil kung mababago Ko kung paano mo 
tinitingnan ang iyong sarili, lubusang magbabago ang pamumuhay mo.”
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Hindi ka na katulad ng dating ikaw bago ka naging Cristiano. Maari mong tanungin, “Kung hindi 
na ako ang dating ako, bakit ginagawa ko pa rin ang dating kinasanayan at kinaugalian?” Dahil 
nilinlang ka ni ______________ na maniwalang ikaw pa rin ang dating ikaw bago ka nagtiwala kay 
Cristo. Kumikilos tayo ayon sa ating ______________ sa sarili.

Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kawikaan 23:7a

Hindi dinidikta ng iyong kaugalian kung sino ka. Sa kaibuturan ng iyong pagkatao, ikaw ay anak 
ng Diyos at ibig ng Diyos na matutuhan mong kumilos nang tugma sa kung sino ka.

Ang ______________ ng iyong kilos ay nagsisimula sa ______________ ng iyong pagkatao.

Ang katagang “kay Cristo” ay ginagamit nang 120 beses sa Bagong 
Tipan at tumutukoy kung paano ka tinitingnan ng ______________ 
pagkatapos mong maging Cristiano. Kung hindi ka na ang dating ikaw 
noong hindi ka pa nanampalataya kay Cristo, sino ka kung gayon?

Buksan ang iyong Biblia sa Efeso. Isinulat ito ni Apostol Pablo sa mga 
Cristianong nakatira sa syudad ng Efeso, isang lipunang tigmak ng 
kahalayan at tahanan ng templo kay Diana. Naakit ang mga Cristiano 
sa mga katuruan ng templo na mamuhay nang walang pagpipigil. 
Tinapatan ni Pablo ang walang-habas na kulturang ito sa pamamagitan 
ng pagbibigay-diin sa bagong katauhan ng Cristiano sa chapter 1–3, at 
sinundan ng paghihikayat na mamuhay sa paraang naaayon sa kung 
sino sila sa chapter 4–6. Babaguhin ng sinasabi ni Pablo ang kaisipan 
mo tungkol sa iyong sarili at maaring mabago ang iyong buhay!

A. Ikaw ay inampong ______________ ng Diyos magpakailanman.
 
Efeso 1:5a

Ang salitang tinadhana ay nangangahulugang tiniyak ng Diyos noong una pa na ang lahat ng 
sumampalataya kay Cristo ay tatanggapin sa Kanyang pamilya. Noong isinulat ni Apostol Pablo 
ang Aklat ng Efeso, taglay ng mga kinupkop na anak sa Imperio Romano ang lahat ng karapatan ng 
isang normal na isinilang na anak sa kanyang bagong pamilya at tuluyan namang nawala ang lahat 
ng kanyang karapatan sa lumang pamilya. Sa mata ng batas, ang taong kinupkop ay isang bagong 
tao. Bagong-bago kaya kahit na lahat ng ______________ at pananagutang may kaugnayan sa 
dating pamilya ay naglaho na parang hindi nangyari. Nang sumampalataya ka kay Cristo, inampon 
ka sa pamilya ng Diyos kung saan tatamasahin mo ngayon ang lahat ng karapatan at pribilehiyong 
tinatamasa ng bugtong na Anak ng Diyos. Kinansela ang lahat ng iyong utang-kasalanan na parang 
hindi ito nangyari.

Paano ka tutugon sa tukso ng kasalanan kung makita mo ang sarili bilang anak ng Diyos na nagkakasala 
paminsan-minsan sa halip ng isang makasalanang lagi-laging nagkakasala?

B. Ikaw ay lubusang ______________ ng Diyos.

Para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya, na ipinagkaloob niya ng walang 
bayad sa atin sa pamamagitan ng Minamahal. Efeso 1:6

Ikaw ay lubusang tinanggap ng Diyos dahil ikaw ay na “kay Cristo.” Dahil tinanggap ka ni Cristo 
at Siya ay lubusang tinanggap ng Diyos Ama, ikaw rin ay lubusang katanggap-tanggap sa Diyos. 
Hindi mo kailangang baguhin ang anumang bagay tungkol sa iyong sarili upang tanggapin ka ng 
Diyos. Ang pagtanggap sa iyo ng Diyos ay hindi batay sa ano ang ______________, kundi kung 
______________ ka kay Cristo.

Ang aking KATAYUAN. . . ang 
pagtingin ng Diyos sa akin 

kay Cristo.
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C. Ikaw ay lubusang ______________ ng Diyos.
 
Efeso 1:7

Nang namatay si Cristo para sa iyong mga kasalanan, ilan sa kanila ang mangyayari pa? 
_____________________________. Sa krus, kinuha ng Diyos ang bawat isang kasalanang iyong 
gagawin at inilagay lahat kay Jesu-Cristo. Binayaran lahat ng Panginoong Jesus ang parusa sa 
lahat ng iyong mga kasalanan upang ikaw ay tuluyang mapatawad sa sandaling sumampalataya 
ka kay Cristo. Ang ibig sabihin ng pagpapatawad ay inalis ng Diyos ang lahat ng ______________ 
gawa ng iyong kasalanan upang ikaw ay makakalapit nang tuluyan sa Diyos. Ibig sabihin, hindi na 
kailanman mawawala ang iyong kaugnayan sa iyong Ama sa langit. Tulad ng iyong kapanganakan 
sa iyong pamilya sa laman at hindi kailanman mawawala ang pagiging anak mo kahit ano pa ang 
gawin mo, gayon din naman, nang ikaw ay ipinanganak sa pamilya ng Diyos, hindi titigil ang 
pagiging anak mo ng Diyos kahit paano ka mamuhay. Maaring magkasala ka bilang anak ng Diyos 
nang hindi mawawala ang pagiging Kanyang anak. Ngunit sisirain ng iyong kasalanan ang pagiging 
malapit mo sa Diyos tulad ng pagsira sa pagiging malapit mo sa iyong magulang ang hindi mo 
pagsunod sa kanila. Kapag ikaw ay nahulog sa kasalanan (gaya nating lahat), ano ang sinabi ng 
Diyos na gagawin mo upang mabalik ang pagiging malapit mo kay Cristo (tingnan 1 Juan 1:9)? 
_____________________________

Anong kaibahan ang maidudulot ng pananaw na ikaw ay lubusang pinatawad ng Diyos kapag nagkasala 
ka?

Kapag nagkasala tayo, hindi nagbabago ang katotohanang tayo ay mga anak ng Diyos sa kaibuturan 
ng ating pagkatao: “Alam natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na 
nagkakasala; subalit ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili, at hindi siya 
ginagalaw ng masama” (1 Juan 5:18).

Hindi kayang hipuin o ________________ ni Satanas ang ating katangian ng pagiging muling 
ipinanganak. Mahalagang alalahanin ito lalo na kapag tayo ay nailugmok ng ating mga kabiguan ng 
kasalanan. Ibig ng diablo na lansihin sa pag-iisip na hindi tayo talagang anak ng Diyos pagkatapos 
na tayo ay magkulang, upang lalo tayong mabigo. Ngunit kung alam natin at niyayakap ang 
katotohanan sa 1 Juan 5:18, maari tayong makaiwas sa panlilinlang ng demonyo, at babangon 
tayo mula sa pagsisisi tungo sa Panginoon, kumbinsidong tayo pa rin ay banal na anak na katulad 
noong hindi pa tayo nagkasala.

D. Ikaw ay ______________ katabi ng dakilang Panginoong Jesu-Cristo. 

Efeso 1:20-21; 2:6

Ayon sa Efeso 1:20-21, saan nakaupo si Jesu-Cristo kumpara sa demonyo? _______________________

Ayon sa Efeso 2:6, saan ka nakaupo? _________________________

Kapag lumilingon ang Diyos Ama sa Kanyang kanan at nakita ang Kanyang Anak na nakaupo sa 
luklukan ng kapangyarihang mataas sa lahat ng maykapangyarihan, kasama ang demonyo, nakikita 
______________ Niyang nakaupo roon kasama ang Panginoon. Ang nangyari kay Jesus 2,000 taon 
na ang nakalipas ay nangyari sa iyo nang sumampalataya ka kay Cristo para sa kaligtasan.

Anong kaibahan ang dulot kung makita mo ang iyong sariling nakaupo sa tabi ng dakilang Panginoong 
Jesu-Cristo na mataas sa lahat ng maykapangyarihan kapag dumating si Satanas na kumakatok 
sa iyong pintuan para tuksuhin kang maglasing, gumamit ng bawal na gamot, o pumasok sa isang 
mahalay na relasyon?
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E. Ikaw ay ______________ ng Diyos, hindi isang ______________. 

Efeso 2:10

Ang terminong pinakamahusay na gawa ay galing sa salitang Griego, poiema, na pinagkunan 
ng salitang Ingles na poem o tula. Ang tula ay tinipong mga salita na piling-pili at hinabi upang 
makagawa ng isang makapangyarihang pahayag na magtatagal. Sinasabi ng Diyos na ikaw ay Kanyang 
makalangit na tula—ikaw ay espesyal na ______________ ng Diyos para gumawa ng makapangyarihang 
pahayag tungkol sa Kanyang kabutihang-loob na nananatili magpakailanman.

Isa pang termino na naglalarawan nito ay obra maestra—gaya ng isang ipinintang larawan na espesyal 
na nilikha o gaya ng isang manlililok na gumagawa ng isang bagay na kakaiba mula sa putik at 
nagpapahiwatig ng kanyang kamay at tatak. Ikaw ay Obra Maestra ng Diyos—ibinuhos Niya sa iyo 
ang Kanyang sarili upang baguhin ang iyong buhay. Dati ay larawan ka ng kasalanan at kalikuan, 
ngunit ngayon ay larawan ng pagiging “kay Cristo.” At nakikita ng Diyos sa iyo ang kabanalan . . . 
kagandahan . . . at kabutihan. Lahat ng nakikita Niya kay Jesu-Cristo ay nakikita Niya ngayon sa 
iyo. Maaring ang turing mo sa sarili ay isang taong bigo o kulang sa abilidad, ngunit tinitingnan 
ka ng Diyos bilang Kanyang ______________ obra maestra. Anong kaibahan ang dulot ng makita 
ang sarili bilang obra maestra ng Diyos sa halip na isang pagkakamali kapag ikaw ay pinintasan o 
natutuksong panghinaan ng loob?

F. Ikaw ang ______________ na templo ng Diyos. 

Efeso 2:21-22

Naunawaan ni Apostol Pablo na ang mananampalataya ay isang napakagandang ______________ 
na nilikha ni Jesu-Cristo. Ikaw ngayon ay isang tahanan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ng Diyos 
ay nananahan sa iyo ngayon:

Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan 
sa inyo? Kung ang sinuman ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito’y 
gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, at ang templong ito ay kayo. 
           1 Corinto 3:16-17

Ang iyong layunin ay ______________ ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi para agawin ang pansin 
sa iyong sarili o sa ibang mananampalataya. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagsalalay sa 
Diyos Espiritu Santo na bigyan ka ng kapangyarihan na mamuhay sa kabanalan, isang buhay na 
kalugud-lugod sa Panginoong Jesus. Kapag pinili mong ______________, ikaw ay gumagalaw sa 
isang paraang labag sa kung sino ka kay Cristo.

Halimbawa, kung ang tingin mo sa sarili ay isang alcoholic sa kaibuturan ng iyong pagkatao, ano 
ang pinakanatural na gagawin mo? ______________. Ano naman ang gagawin mong pinakasalungat 
sa kung sino ka? ______________. Ngunit kapag tingin mo ikaw ay isang banal na templo ng Diyos, 
ano ang pinakanatural na gagawin mo? ______________. Ibig ni Satanas na kumbinsihin kang ikaw 
ay isang makasalanan. Bakit? Kung ganoon ka nga, ang pagkakasala ay ituturing na natural. Ngunit 
kung maunawaan mong ikaw ay banal na templo ng Diyos, makikita mong ang pagpiling magkasala 
ay pagtatraydor sa sarili. Hindi ikaw ang magkasala sa kaibuturan ng kung sino ka.

Tanungin kita: Saan mo binabatay ang iyong pagkatao? Para sa marami, maraming pangyayari 
sa nakaraan ang nakasira sa kanilang pagkatao; inabuso noong bata pa, hindi pinasali sa team, 
naghiwalay ang mga magulang, isang sandali ng pagkakamali, isang pagkakasala . . .  ang mga pilat 
ay nandiyan at totoo naman. Mabuting balita! Kapag ikaw ay na “kay Cristo,” kapag nagtiwala ka sa 
Kanya bilang iyong huling pag-asa para makaabot sa langit, binibigyan ka Niya ng ______________ 
katauhan, at ang nakalipas ay wala na. May potential ka. Si ______________ ay nananahan sa iyo!!!
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Ako’y ipinakong kasama ni Cristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay 
sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan 
ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal, at nagbigay ng kanyang sarili 
dahil sa akin. Galatia 2:20

V. Pagharap kay Cristo sa Trono ng Paghuhukom

A. Kinakalaban na ni Satanas at kanyang mga demonyo ang Diyos mula sa araw na sila 
ay ______________ (Isaias 14:13-15; Ezekiel 28:11-19). Nasa gitna ka ngayon ng isang 
______________ para sa mga kaluluwa ng mga lalaki at babae, mga bata sa buong mundo. 
Maaring makita natin ang pagtatapos ng laban na ito sa madaling panahon.

1. Mula nang naghimagsik si Satanas, kinalaban niya ang gawain ng Diyos sa pamamagitan 
ng mga bulaang guro at ______________ (2 Corinto 11:3-4, 11-15). Nagtuturo ang mga 
iglesya ni Satanas ng maraming maling aral gaya ng sariling sikap sa kaligtasan, hindi 
Biblia ang pinakasanggunian ng pananampalataya at pamumuhay, si Jesus ay hindi 
______________, at marami pang kasinungalingan.

2. Nagbabala ang Biblia na iwasan ng mga mananampalataya ang ______________ dahil 
ang mga gumagawa nito ay sumasamba, sa totoo lang, sa mga demonyo (1 Corinto 
10:14-20; 1 Juan 5:21; tingnan din ang Awit 106:36-38; Pahayag 9:20).

B. Sinasabi ng Efeso 6:12 na ang ating laban ay hindi sa ______________, kundi laban sa 
“mga pinuno,” na siyang mga pangunahing masasamang espiritu ni Satanas. Tinutukoy ng 
“mga may kapangyarihan” ang mga masasamang espiritung binigyan ng kapangyarihan, 
at ang “pinuno ng kadiliman sa panahong ito” ay tumutukoy sa masasamang espiritung 
namumuno sa mga bahagi ng mundo sa ilalim ni Satanas.

C. Sa pamamagitan ng pagdidisipulo ay maari mong ______________ ang marami mula sa 
kaharian ni Satanas. Magpatuloy ka sa pagbabahagi ng iyong kwento sa iba bawat linggo 
at ang “Lesson 1—Plano ng Kaligtasan” dahil kaunti na lang ang natitira mong oras.

D. Nagbibigay ang huling aklat ng Biblia (Pahayag) ng isang balangkas ng mga pangyayari 
sa hinaharap simula sa kasalukuyang panahon ng ______________ hanggang sa walang 
hanggan. Nagbibigay ang chart sa ibaba ng isang buod ng mga mangyayari hanggang sa 
pagwawakas ng espiritwal na labang ito.

PLANO NG DIYOS SA HINAHARAP

Pagkuha 
sa Iglesya
Pahayag 4–5

Pagbabalik 
ni Cristo

Pahayag 19:11–16 Paghahatol ng 
Dakilang Puting 

Trono
Pahayag 20:11–15

Trono ng Paghatol 
ni Cristo

2 Corinto 5:10

Lumang 
Tipan

Panahon ng 
Iglesya

(Narito ka)
Pahayag 1–3

Tribulasyon
(7 taon)

Pahayag 6:1–19:10

Sanlibong Taong 
Kaharian

Pahayag 20:1–6

Bagong Langit at 
Bagong Lupa

(walang hanggan)
Pahayag 21–22

Hahatulan si 
Satanas
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1. Nabubuhay tayo sa Panahon ng Iglesya na nagsimula noong Pentecostes (Gawa 2) at 
matatapos sa ______________ o pagkuha sa Iglesya na maaring mangyari anumang 
sandali (Juan 14:1-3; 1 Corinto 15:51-52; 1 Tesalonica 1:10; 4:13-5:11).

2. Pagkatapos na ikaw ay kunin sa Rapture, pitong taon ng ______________ (Tribulasyon) 
ang maghahari sa mundo. Magsisimula ang panahong ito kapag nakipagkasunduan ang 
antichrist o halimaw ng Pahayag sa bayan ng Israel (Daniel 9:26-27). Ito ay magiging 
isang masamang panahon ng kamatayan, sakit, gutom, taggutom, mga lindol na hindi 
pa naranasan kailanman, gyera, magiging dugo ang karagatan, kadiliman, nakakapasong 
araw, at marami pang ibang paghatol (Pahayag 6–19). Titigil ito kapag nagbalik sa lupa 
si Jesus kasama ang Kanyang Iglesya at tatapusin ni Cristo ang Kanyang mga kalaban 
(Pahayag 17:12-24; Pahayag 19:11-21). Sa oras na iyon, ang antichrist at bulaang propeta 
ay itatapon sa lawa ng apoy (Pahayag 19:20) at ang demonyo ay igagapos nang 1,000 
taon (Pahayag 20:2-3).

3. Pagkatapos, si Jesus ay ________________ sa buong mundo nang sanlibong taon mula 
sa syudad ng Jerusalem (Zecarias 14; Pahayag 20:4-6). Ang panahong ito ay tinatawag 
na Millenium na ibig sabihin ay isang libong taon.

4. Pagkatapos ng Millenium, wawasakin ng Diyos ang buong sanlibutan (2 Pedro 3:10; 
Pahayag 20:11). Bawat taong hindi nagtiwala kay Cristo lamang para sa regalo ng 
kaligtasan ay susuriin sa harapan ng Diyos habang nakaupo Siya sa Dakilang Puting 
Trono upang hatulan ang bawat di-mananampalataya ayon sa kanyang ginawa para 
matukoy ang bigat ng kanyang parusa sa lawa ng apoy (Pahayag 20:11-15). Matatanggap 
ni Satanas ang kanyang huling ______________ sa lawa ng apoy sa puntong ito.

5. Pagkatapos ay isang Bagong Langit (Kalawakan) at Bagong Mundo ang lilikhain na 
__________________ at maganda (Pahayag 21–22).

E. Ngayon ay alam mo na kung paano magtatapos ang espiritwal na digmaang ito. Dapat ay 
mahikayat kang mamuhay para sa ______________ at hindi para sa mga bagay na lilipas. 
Bakit? May isa pang Paghuhukom. Habang nangyayari ang Tribulasyon, sa langit, susuriin 
ka at ang ibang mga Cristiano sa lahat ng iyong ginawa para kay Cristo. Samantalang 
hindi kailanman hahatulan ang mga Cristiano para tiyakin ang kanilang walang hanggang 
tadhana sapagkat meron na silang buhay na walang hanggan (Juan 5:24), haharap sila sa 
isa pang uri ng paghuhukom para tiyakin kung ano, kung mayroon man, ang matatanggap 
nilang ______________ sa walang hanggang Kaharian ni Cristo. Ang Paghuhukom na ito 
ay upang mapasigla tayong maging tapat na disipulo at sumunod sa Salita ng Diyos. Ang 
paghahatol na ito ay tinatawag na ______________ ni Cristo.

1. ______________ ng mga Cristiano ay dapat humarap sa Trono ng Paghuhukom ni 
Cristo (Roma 14:10; 2 Corinto 5:10) upang matukoy kung ano, kung may gantimpalang 
matatanggap sila para sa mga ginawa nila sa kanilang buhay-Cristiano (1 Corinto 3:8-15).

2. Maaring matanggap ng mga Cristiano ang maka-Diyos na ______________ (Mateo 
6:19-21) sa pamamagitan ng pagbibigay ng malamig na tubig sa isang lingkod ng Diyos 
(Mateo 10:42), palihim na pagkawanggawa (Mateo 6:3-4), patagong pananalangin (Mateo 
6:6), at pansariling pag-aayuno (Mateo 6:17-18).

3. Ang mga Cristianong mananatiling ______________ sa kanilang paglilingkod kay 
Cristo hanggang sa katapusan ng kanilang buhay ay bibigyan ng gantimpala kasama 
ang pagsusuot ng puting kasuotan (Pahayag 3:4-5), _______________ kasama ni 
Cristo (2 Timoteo 2:12; Pahayag 2:26-27; 3:21), pagkain ng bunga ng puno ng buhay 
(Pahayag 2:7), pagkain ng nakatagong mana (Pahayag 2:17), pagtanggap ng isang 
puting bato na may tatak ng iyong sariling espesyal na pangalan na tanging ang 
Panginoon lamang ang makakaalam (Pahayag 2:17), at pagpasok sa bagong Jerusalem 
sa espesyal na paraan (Pahayag 22:14).

4. Ang mga Cristiano ay maari ring tumanggap ng korona ng ______________ para sa 
kanilang pagdidisipulo (1 Tesalonica 2:19), isang korona ng katuwiran para sa pagmamahal 
sa pagpapakita ng Panginoong Jesus (2 Timoteo 4:8), isang korona ng buhay para 
sa ______________ sa mga pagsubok at tukso hanggang kamatayan (Santiago 1:12), 
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isang korona ng kaluwalhatian para sa matapat na pagpapastol sa iba bilang isang 
servant leader (1 Pedro 5:4), at isang walang hanggang korona para sa pamumuhay 
nang disiplinado (1 Corinto 9:25).

Sa pamamagitan ng pagtuon ng pansin sa Trono ng Paghuhukom ni Cristo, mapapatibay mo ang 
isang hangaring magbigay-lugod sa ______________ sa halip na ibang tao. Dahil si Cristo ang inuuna 
sa buhay ng isang disipulo at maaring bumalik Siya anumang sandali, dapat magsikap ang isang 
disipulo upang makahikayat ng maraming tao kay Cristo hangga’t maari at maging mas katulad ng 
______________ na magsusuri sa kanyang buhay mula sa Trono ng Paghuhukom.

Inilalarawan ng Pahayag 7 ang langit:

Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at naroon, ang napakaraming tao na di-
mabilang ng sinuman, mula sa bawat bansa, sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika, na 
nakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng Kordero, na nakasuot ng mapuputing damit, 
at may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay; at nagsisigawan nang may malakas na 
tinig, na nagsasabi, “Ang pagliligtas ay sa aming Diyos na nakaupo sa trono, at sa Kordero!” 
          Pahayag 7:9-10

Aling bahagi ng kalipunang iyon ang makakasama roon dahil sa iyo?

PAGTINGIN SA DARATING

A. Magsanay sa pagbabahagi ng Lesson 6 sa bawat isa.

B. Bilang gawain ng grupo, gamitin ang “Gabay sa Pagbasa sa Mabuting Balita ni Juan” 
(sa ibaba) at sama-samang pag-aralan ang unang talatang nakalista, halimbawa, Juan 
1:1-5. Gamitin ang apat na tanong mula sa 2 Timoteo 3:16. Tandaan, ang apat na katanungan 
ay maaring hindi akma sa bawat bahagi ng binasa. Sa darating na mga linggo, magpapatuloy 
ang grupo sa sama-samang pag-aaral ng Mabuting Balita ni Juan, kasunod ang Aklat ng Roma.

C. Maglatag ng mga layunin at manalangin.

1. Manalangin—Itanong sa Diyos kung kanino Niya ibig na ibahagi mo ang ebanghelyo at kung 
sino ang dapat mong sanaying magbahagi nito. Isulat ang kanilang pangalan at ipanalangin 
sa Espiritu Santo na ihanda ang daan at kumilos sa puso ng mga nakalista.

2. Sumampalataya—Tandaang ipinangako ni Cristo sa atin na ang Kanyang Espiritu ay 
kumikilos na bago pa tayo dumating, kaya umasa na ang mga inilista mo ay tutugon sa 
pangungusap ng Diyos (Juan 16:7-11).

3. Humiling—Kahit na hindi agad magpahayag ng interes ang mga tao sa iyong listahan na 
gumawa ng susunod na hakbang ng pananampalataya, hilingin silang bigyan ka ng pagkakataong 
ibahagi ang lesson na kasalukuyan mong pinag-aaralan. Samantalahin ito para ibahagi ang 
“Lesson 1—Plano ng Kaligtasan.” Maaring lumabas na handa silang tumugon kapag narinig 
nila ang mensaheng ibinahagi sa bagong paraan.

Resource: Gabay sa Pagbasa sa Mabuting Balita ni Juan
Habang binabasa ang bawat bahagi ng Biblia, gamitin ang mga tanong ng 2 Timoteo 3:16-17 at 
hilingin sa Diyos na:

1. Turuan ka—ipakita sa iyo ang pinakamahalagang lesson na inilaan Niya para sa iyo.
2. Sawayin ka—ilantad ang anumang mali o mga makasalanang paniniwala, gawain, kaisipan, 

pananalita, kaugalian, o motibo sa iyong buhay.
3. Ituwid ka—Hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo ang kailangan mong idagdag o alisin sa buhay 

mo para ikaw ay maging maayos sa Kanyang paningin.
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4. Sanayin ka sa kabanalan—Hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo kung anong verse sa Biblia o 
espiritwal na katotohanan ang ibig Niyang ipamuhay mo sa linggong ito upang lumago ang mas 
maka-Diyos na pagkatao at kaugalian.

Tandaan: Hindi laging makakahanap ng mga kasagutan sa bawat tanong sa bawat talata. Gayon 
din, hindi laging tuwirang nagtuturo ang Biblia. Minsan, nagsasalaysay ito ng mga kwento tungkol 
sa mga tao na ang halimbawa ay ating dapat gayahin o iwasan.

Paglalarawan ng Talata Verses
7 HIMALANG PANGHIKAYAT SA MGA DI-MANANAMPALATAYA NA 

MAGTIWALA KAY JESUS JUAN 1-12

Ang Walang Hanggang Salita Juan 1:1-5
Patotoo ni Juan: Ang Tunay na Ilaw Juan 1:6-13
Ang Salita ay Nagkatawang-Tao Juan 1:14-18
Inihanda ni Juan Bautista ang Daan Juan 1:19-28
Narito ang Kordero ng Diyos Juan 1:29-34
Tinawag ni Jesus ang Kanyang Unang Disipulo Juan 1:35-51
Unang Himala—Ginawang Alak ni Jesus ang Tubig Juan 2:1-12
Nilinis ni Jesus ang Templo Juan 2:13-25
Kailangang Ipanganak Kang Muli Juan 3:1-21
Itinaas ni Juan Bautista si Jesus Juan 3:22-36
Nagpatotoo si Jesus sa Isang Samaritana Juan 4:1-26
Nakita ng mga Alagad na Hanga na ang Aanihin Juan 4:27-38
Nagtiwala ang mga Samaritano kay Jesus bilang Tagapagligtas ng Mundo Juan 4:39-42
Tinanggap ng mga Taga-Galilea si Jesus Juan 4:43-45
Ikalawang Himala—Pinagaling ni Jesus ang Anak ng Isang Pinuno Juan 4:46-54
Ikatlong Himala—Pinagaling ni Jesus ang Lalaking Lumpo sa Bethesda Juan 5:1-15
Pagkakapantay ni Jesus sa Diyos Ama Juan 5:16-30
Makaapat na Patotoo kay Jesus Juan 5:31-37
Ikaapat na Himala—Pinakain ni Jesus ang 5,000 lalaki Juan 6:1-14
Ikalimang Himala—Naglakad si Jesus sa Tubig Juan 6:15-21
Ang Pagtalakay ni Jesus sa Tinapay ng Buhay Juan 6:22-40
Umalma ang mga Judio Laban sa Turo ni Jesus Juan 6:41-59
Maraming Disipulo ang Tumalikod kay Jesus Juan 6:60-71
Hindi Naniwala ang mga Kapatid ni Jesus Juan 7:1-9
Nagturo si Jesus sa Pista ng Tabernakulo Juan 7:10-24
Siya na Kaya ang Cristo? Juan 7:25-31
Ibig Ipadakip ng mga Pinuno ng Relihiyon si Jesus Juan 7:31-36
Ipinangako ni Jesus ang Espiritu Santo Juan 7:37-39
Nahati ang mga Tao tungkol kay Jesus Juan 7:40-44
Tinanggihan ng mga Pinuno ang mga Sinabi ni Jesus Juan 7:45-52
Isang Babaeng Nakiapid sa Nakabukas sa Liwanag ng Mundo Juan 7:53-8:12
Ipinagtanggol ni Jesus ang Kanyang Pagpapatotoo Juan 8:13-20
Hinulaan ni Jesus ang Kanyang Pagbabalik sa Ama Juan 8:21-29
Palalayain Ka ng Katotohanan Juan 8:30-36
Ang Binhi ni Abraham at kay Satanas Juan 8:37-47
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Bago si Abraham, ay AKO Juan 8:48-59
Ikaanim na Himala—Pinagaling ni Jesus ang Lalaking Pinanganak na Bulag Juan 9:1-12
Pinalayas ng mga Fariseo ang Lalaking Pinagaling Juan 9:13-34
Ang Pananampalataya ng Lalaking Bulag at ang Pagkabulag ng mga Fariseo Juan 9:35-41
Si Jesus ang Tunay na Pastol Juan 10:1-6
Si Jesus ang Mabuting Pastol Juan 10:7-21
Panatag Magpakailanman sa mga Kamay ng Pastol Juan 10:22-30
Panibagong Pagsisikap na Batuhin si Cristo Juan 10:31-39
Marami ang Sumampalataya kay Cristo sa Kabila ng Jordan Juan 10:40-42
Namatay si Lazaro sa Betania Juan 11:1-16
Si Jesus ang Muling Pagkabuhay at ang Buhay Juan 11:17-27
Ibinahagi ni Jesus ang Pagdadalamhati sa Kamatayan Juan 11:28-37
Ikapitong Himala—Binuhay si Lazaro mula sa Kamatayan Juan 11:38-44
Plano ng mga Lider ng Relihiyon na Patayin si Cristo Juan 11:45-57
Pinahiran ni Maria ng Pabango si Jesus sa Betania Juan 12:1-7
Nagsabwatan ang mga Judio na Patayin si Lazaro Juan 12:8-11
Ang Matagumpay na Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem Juan 12:12-19
Si Jesus, Ang Mabungang Butil ng Trigo Juan 12:20-26
Hinulaan ni Jesus ang Kanyang Kamatayan sa Krus Juan 12:27-36
Sino ang Naniwala sa Ating Ulat? Juan 12:37-41
Dapat Lumakad sa Liwanag ang mga Mananampalataya Juan 12:42-50

PAGPAPALIWANAG SA PAKIKIPAG-UGNAYAN KAY CRISTO UPANG 
MAKAHIKAYAT SA DI-MANANAMPALATAYA NA MAGTIWALA 

KAY JESUS
JOHN 13–17

Hinugasan ni Jesus ang mga Paa ng mga Disipulo Juan 13:1-11
Ipinaliwanag ni Jesus ang Kanyang Halimbawa Juan 13:12-20
Hinulaan ni Jesus ang Pagtraydor ni Judas Juan 13:21-30
Ang Bagong Kautusan: Magmahal tulad ng Pagmamahal ni Cristo Juan 13:31-35
Hinulaan ni Jesus ang Pagkakaila ni Pedro Juan 13:36-38
Si Jesus ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay Juan 14:1-6
Inihayag ni Jesus ang Ama Juan 14:7-11
Panalangin sa Ngalan ni Jesus Juan 14:12-15
Ipinangako ni Jesus ang Isa pang Tagapagtaguyod Juan 14:16-18
Ang Pagsasama ng Ama at ng Anak Juan 14:19-24
Ang Biyaya ng Kapayapaan ni Jesus Juan 14:25-31
Ang Tunay na Puno ng Ubas at mga Sanga Nito Juan 15:1-8
Magmahal Tulad ng Pagmamahal Niya Juan 15:9-17
Nagbabala si Jesus tungkol sa Pag-uusig Juan 15:18-16:4
Ang Gawain ng Espiritu Santo Juan 16:5-15
Mapapalitan ang Kalungkutan ng Kaligayahan Juan 16:16-24
Napagtagumpayan ni Jesu-Cristo ang Sanlibutan Juan 16:25-33
Ipinanalangin ni Jesus ang Kanyang Sarili Juan 17:1-5
Ipinanalangin ni Jesus ang Kanyang mga Disipulo Juan 17:6-19
Ipinanalangin ni Jesus ang mga Mananampalataya Juan 17:20-26
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IKAWALONG HIMALA UPANG MAHIKAYAT ANG 
DI-MANANAMPALATAYA NA MAGTIWALA KAY JESUS JUAN 18–21

Ipinagkanulo at Dinakip si Jesus sa Getsemani Juan 18:1-11
Tagumpay si Jesus sa Kanyang Pagsubok habang Bigo si Pedro Juan 18:12-40
Inalipusta si Jesus at Kinoronahan ng Tinik Juan 19:1-4
Nahikayat si Pilato na Ipako sa Krus si Jesus Juan 19:5-16
Ipinako sa Krus si Jesus Juan 19:17-24
Naglaan si Jesus para sa Kanyang Ina Juan 19:25-27
Natapos Na Juan 19:28-30
Inulos ng Sundalo ang Tagiliran ni Jesus Juan 19:31-37
Inilibing ni Jose at Nicodemus si Jesus Juan 19:38-42
Ikawalong Himala—Ang Muling Pagkabuhay ni Jesus Juan 20:1-10
Nakita ni Maria Magdalena ang Buháy na Panginoon Juan 20:11-18
Sinugo ni Jesus ang mga Disipulo Juan 20:19-23
Nakita at Naniwala si Tomas Juan 20:24-29
Ito ay Nasulat upang Kayo ay Sumampalataya Juan 20:30-31
Ang Mahimalang Huli ng Isda Juan 21:1-14
Pinanumbalik ni Jesus si Pedro Juan 21:15-19
Ang Minamahal na Disipulo at ang Kanyang Sulat Juan 21:20-25
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PAGTINGIN SA DUMAAN
D. magtitiwala

hindi magtatagal
balisa
sagana
lahat
bayan

PAGTINGIN SA ITAAS
I. sinusunod

pagbahagi

II. A. 1. sambahayan
2. sambahayan
3. sambahayan

sambahayan
4. sambahayan

B. 1. pamilya
2. ipanalangin

III. A.   lalong

B. pagdidisipulo

IV. magbago
kumilos
pinaniniwalaan
ang Biblia—Isaias 40:3
Biblia
kapanganakan
pananampalataya
pinagsikapan
bagong
Satanas
pananaw
pagbabago
paglilinaw
Diyos
A. anak

utang
B. tinanggap

ginagawa
sino

C. pinatawad
lahat
harang
ihayag ang iyong kasalanan sa Diyos
sirain

D. nakaluklok
higit na mataas kaysa kanya
katabi ni Jesus
ka

E. pinakamahusay na gawa
pagkakamali
pinili
kamangha-manghang

F. banal
templo
isalamin
magkasala
Maglasing
Manatiling di-lasing
Manatiling matino ang isip
bagong
Jesus

V. A.  nagrebelde
 digmaan

1. iglesya
Diyos

2. pagsamba sa diyus-diyosan
B. tao
C. mailigtas
D. Iglesya

1. Rapture
2. kahirapan
3. maghahari
4. kaparusahan
5. ganap

E. walang hanggan
gantimpala
Trono ng Paghuhukom
1. Lahat
2. gantimpala
3. matapat

paghahari
4. pagtitiyaga

pagtitiyaga
Diyos
Hukom

Lesson 7 Answer Sheet
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PAGTINGIN SA DUMAAN

A. Kumusta na? (Magbigay ng ilang oras para himukin ang bawat isa at manalangin.)

B. Oras ng pagsamba (Kumanta ng isa o dalawang awit ng papuri at pagsamba.)

C. Pananagutan
 ● Meron ka bang takdang oras araw-araw sa pakikipagtagpo sa Diyos? Kumusta naman?
 ● Paano mo sinunod ang lesson noong nakaraang linggo?
 ● Kanino mo ibinahagi ang ebanghelyo? Sino ang sumampalataya?
 ● Kailan mo sila sasanaying magbahagi ng ebanghelyo? Itinuturo mo ba sa kanila ang 

anim na mga lesson?
 ● Sinasanay mo ba sila upang sanayin ang iba (2 Timoteo 2:2)? Ginagawa ba nila? Ginagawa 

ba ng mga sinasanay nila?

D. Vision ng Dakilang Atas (Mateo 28:18-20)

Sa pamamagitan ng mga simple ngunit malalim na salitang ito, binigyan ni Jesus ang Kanyang 
mga tagasunod ng kanilang ______________ gawain hanggang sa Kanyang pagbabalik at 
ang pangako gumagarantiya sa kanilang tagumpay.

Ang pinakadiin ay nasa sentrong utos na gumawa ng disipulo. Tandaan, ang utos ay ang 
gumawa ng disipulo, hindi lang mga ______________. Ang mga aksyong humayo, bautismuhan, 
at turuan ay naghahayag ng tatlong mahalagang aspeto ng pagdidisipulo:

Humayo: Kailangang magkusa tayong abutin ang ______________ ng tao sa lahat ng dako sa 
pamamagitan ng pagtuturo ng Magandang Balita (Marcos 16:15). Hindi pwedeng maghintay 
lang na lumapit ang mga tao sa atin.

Bautismuhan: Kailangang baustismuhan ang mga tao sa pakikiugnay sa Trinidad. Ang 
bautismo ay ang hayagang patotoo ng isang taong nais sumunod kay Cristo bilang Kanyang 
disipulo pagkatapos niyang manampalataya sa Kanya. Ang mga salitang “sa,” at “Ama... 
Anak” ay nagpapahiwatig na ang bautismong ito ay isa ring paglalarawan na ang taong ito ay 
kasama na sa pamilya ng Diyos at nangako siyang magpapasakop sa Kanyang ______________ 
bilang Kanyang disipulo.

Turuan: Bilang mga kasama sa pamilya ni Cristo at mga nangakong magpapasakop sa 
pagiging Panginoon, kailangan matutuhan ng mga Cristiano kung paano mamuhay nang 
gayon. Pansining mabuti kung ano ang ______________. Hindi sinasabi ng verse na ang 
layunin ay ituro ang mga kautusan. Sa halip, ang layunin ay ituro ang ______________. 
Napakalaking pagkakaiba ng pagtuturo ng mga kautusan at pagtuturo ng pagsunod. Ang 
simpleng pagsasabi sa mga tao ng kalooban ni Cristo para sa kanila ay hindi nagpapatupad 
ng layunin ni Cristo. Kailangang turuan natin (at himukin at palakasin) ang mga tao na 
sumunod. Pansinin din na dapat silang turuang sumunod sa “ang lahat ng mga bagay na 
iniutos ko sa inyo.” Ibig sabihin, kailangang turuan silang sundin ang kabuuang kalooban ni 
Cristo, walang itatabi. Hindi dapat tayo masiyahan sa ______________ o kulang-kulang na 
pagsunod, na napakadaling maging kasanayan. Sa halip, dapat walang tigil tayong magsiyasat 
ng Kasulatan, tinatanong ang sarili, “Nasunod ba namin ang lahat ng nakasulat dito?” At, 
“Paano kaya namin ito masusunod nang mas matapat?”

Sa kahuli-hulihan, kailangan nating pagtiyagaan ang tatlong bagay na ito “hanggang sa 
katapusan ng panahon.” Sa ibang salita, hanggang balikan ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod. 
Sa mga salitang ito, ipinapakita ni Jesus na ang tagubiling ito ay para sa ______________ 

Lesson 8: PANANATILI SA SALITA NG DIYOS
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ng mga mananampalataya hanggang sa Kanyang pagbabalik, kasama na tayo! Maaring ang 
atas na inilarawan ay mukhang nakakalula. Gayunman, habang humahayo tayo sa paggawa 
ng mga disipulo, pagbabautismo sa kanila, at pagtuturo ng pagsunod sa lahat ng iniutos ni 
Jesus, magagawa natin ito nang may kapanatagan. Sigurado ang ating tiyak na tagumpay, 
dahil na kay Cristo ngayon ang lahat ng kapangyarihan at nangako Siyang sasamahan tayo 
sa isang espesyal na paraan (“[A]ko’y kasama ninyong palagi”) hanggang sa katapusan ng 
panahon kung tayo ay susunod sa Kanya. Hindi lang ito tumutukoy sa personal na presensya 
ni Jesus, na tiniyak para sa lahat ng mananampalataya (Hebreo 13:5). Tiniyak ni Jesus na 
susuportahan ka ng ______________ kailangan mo para gumawa ng mga disipulo (Halimbawa, 
pag-iingat, kalakasan, kasama, gamit, etc.) habang nagtitiwala at sumusunod ka sa Kanya.

PAGTINGIN SA ITAAS

Simula ngayon, pag-aaralan natin ang isang bahagi ng Biblia bawat linggo bilang bagong lesson. 
Gagamitin natin ang “Gabay sa Pagbasa sa Magandang Balita ni Juan” at susundan ng 
“Gabay sa Pagbasa ng Aklat ng Roma” para malaman ang susunod na pag-aaralan sa bawat 
linggo. Ito na ang magiging pattern na ating susundan mula ngayon. Ngayon, pag-aralan natin 
ang Juan 1:6-13. Bilang isang grupo, gagamitin natin ang kaparehong Bible study method mula 
sa 2 Timoteo 3:16-17 na ginagamit mo sa personal na pag-aaral.

1. Ano ang ibig ng Diyos na ituro sa atin sa passage na ito? Anong mga katotohanan 
ang ibig ng Diyos na ating maunawaan at paniwalaan?

2. Paano tayo sinasaway ng Diyos sa passage na ito? Anong mga mali o makasalanang 
paniniwala, gawain, kaisipan, kaugalian, salita, at motibo ang ibig ng Diyos na 
ihayag natin sa Kanya at iwasan?

3. Paano tayo ibig ituwid ng Diyos sa passage na ito? Anong bagong mga paniniwala, 
gawain, kaisipan, kaugalian, salita, at motibo ang ibig ng Diyos na magkaroon 
tayo?

4. Paano tayo sinasanay ng Diyos sa kabanalan sa passage na ito? Ano ang ibig 
ng Diyos na ipamuhay natin sa bawat araw at linggo upang mabuo sa atin ang 
maka-Diyos na pagkatao at kaugalian?

PAGTINGIN SA DARATING

Sa liwanag ng pag-aaral ng passage na ito at pagtalakay sa apat na tanong mula sa 2 Timoteo 3:16, 
maglaan ng 1o minuto para isulat nang may panalangin ang mga sagot mo sa sumusunod na tanong:

A. Makinig: Ano ang naramdaman mong sinabi ng Diyos sa iyo nang personal? Ano ang pinakamalinaw 
na dinidiin Niya?
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B. Makipagkasundo: Meron bang isyu na kailangan mong aminin sa Diyos at ihingi ng Kanyang 
patawad? May tao bang kailangan mong makipagkasundo?

C. Sumunod: Meron bang partikular na bagay na ibig ng Diyos na baguhin sa iyong buhay o 
kaya’y ibig Niyang gawin mo? Ano ang gagawin mo ngayong linggong bilang unang hakbang 
ng pagsunod?

Tandaang ang B at C ay maaring hindi akma sa lahat pagkakataon. Maaring hindi itatanong ng 
ilang passages ang mga katanungang iyon. Kung gayon, maaring mag-focus na lang sa tanong A.

(Pagkatapos ng 10 minuto) May ibig bang magbahagi ng kanyang isinulat at kung paano ka ipapanalangin 
ng grupo?

Itago ang papel sa bawat linggo sa isang folder bilang talaan kung paano kumikilos ang Diyos sa 
iyong buhay. Maglaan ng oras para balikan ang mga papel na ito paminsan-minsan bilang paalala. 
*Tandaan: Ang una at pinakamahalagang hakbang ng pagdidisipulo ay ang manatili 
sa Salita ng Diyos araw-araw (Juan 8:31-32). Magpatuloy sa Salita ng Diyos at patuloy na 
makipagkita sa iyong tagasanay at mga disipulo, at ikaw ay lalago sa espiritu at ang iyong 
buhay ay lalong magiging katulad kay Cristo.

D. Maglatag ng mga layunin at manalangin.

1. Manalangin—Itanong sa Panginoon kung kanino mo ibabahagi ang 
ebanghelyo at kung sino ang dapat mong sanaying magbahagi nito. Isulat 
ang kanilang pangalan at ipanalangin sa Espiritu Santo na ihanda ang 
daan at kumilos sa puso ng mga nakalista.

2. Sumampalataya—Tandaang ipinangako ni Cristo sa atin na ang Kanyang 
Espiritu ay kumikilos na bago pa tayo dumating, kaya umasa na ang 
mga inilista mo ay tutugon sa pangungusap ng Diyos (Juan 16:7-11).

3. Humiling—Kahit na hindi agad magpahayag ng interes ang mga tao sa 
iyong listahan na gumawa ng susunod na hakbang ng pananampalataya, 
hilingin silang bigyan ka ng pagkakataong ibahagi ang lesson na 
kasalukuyan mong pinag-aaralan. Samantalahin ito para ibahagi ang 
“Lesson 1—Plano ng Kaligtasan.” Maaring lumabas na handa silang 
tumugon kapag narinig nila ang mensaheng ibinahagi sa bagong paraan.

At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi 
ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makakapagturo rin 
naman sa iba (2 Timoteo 2:2).

Ibig ng Diyos na gamitin ka para baguhin ang mundo para kay Cristo nang 
______________ tao.
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Resource: Gabay sa Pagbasa ng Aklat ng Roma
Habang binabasa ang bawat bahagi ng Biblia, gamitin ang mga tanong ng 2 Timoteo 3:16-17 at 
hilingin sa Diyos na:

1. Turuan ka—ipakita sa iyo ang pinakamahalagang lesson na inilaan Niya para sa iyo.
2. Sawayin ka—ilantad ang anumang mali o mga makasalanang paniniwala, gawain, kaisipan, 

pananalita, kaugalian, o motibo sa iyong buhay.
3. Ituwid ka—Hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo ang kailangan mong idagdag o alisin sa buhay 

mo para ikaw ay maging maayos sa Kanyang paningin.
4. Sanayin ka sa kabanalan—Hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo kung anong verse sa Biblia o 

espiritwal na katotohanan ang ibig Niyang ipamuhay mo sa linggong ito upang lumago ang mas 
maka-Diyos na pagkatao at kaugalian.

Tandaan: Hindi laging makakahanap ng mga kasagutan sa bawat tanong sa bawat talata. Gayon 
din, hindi laging tuwirang nagtuturo ang Biblia. Minsan, nagsasalaysay ito ng mga kwento tungkol 
sa mga tao na ang halimbawa ay ating dapat gayahin o iwasan.

Paglalarawan ng Talata Verses
ANG KAPANGYARIHAN NG MAGANDANG BALITA UPANG MAGLIGTAS 

MULA SA POOT NG DIYOS Roma 1:1-18

Ang May-Akda: Pablo, Ang Paksa: Ang Magandang Balita Roma 1:1-6
Ang mga Sinulatan: mga Cristiano sa Roma Roma 1:7-15
Ang Kapangyarihan ng Mabuting Balita ay Nagliligtas sa mga Pinawalang-sala mula 
sa Poot ng Diyos Roma 1:16-19

LAHAT NG DI-MATUWID NA SANGKATAUHAN AY NASA ILALIM 
NG POOT NG DIYOS Roma 1:20–3:20

Nagdurusa ang mga Hentil sa Ilalim ng Poot ng Diyos Roma 1:20-32
Ang Mahigpit sa Moralidad ay Nagdurusa sa Ilalim ng Poot ng Diyos Roma 2:1-16
Ang mga Judio ay Nagdurusa sa Ilalim ng Poot ng Diyos Roma 2:17–3:8
Ang Kasalanan ng Lahat ng Sangkatauhan Roma 3:9-20

PAGLILIGTAS MULA SA KAPARUSAHAN NG KASALANAN 
(PAGWAWALANG-SALA) Roma 3:21–5:11

Ang Katuwiran ng Diyos ay Ginagawad Dahil sa Pananampalataya Lamang sa Kamatayan 
ni Cristo Roma 3:21-31

Mga Halimbawa ng Pagwawalang-sala sa pamamagitan ng Pananampalataya Lamang 
sa Lumang Tipan Roam 4:1-25

Nagbibigay ang Pagwawalang-sala sa pamamagitan ng Pananampalataya Lamang sa 
Kamatayan ni Cristo ng Kapangyarihan sa Pagiging Banal Roma 5:1-11

PAGLILIGTAS MULA SA KAPANGYARIHAN NG KASALANAN 
(PAGIGING BANAL) Roma 5:12–8:39

Kamatayan kay Adan, Muling Pagkabuhay kay Cristo Roma 5:12-21
Kalayaan mula sa Kasalanan Roma 6:1-14
Mula sa Pagkaalipin tungo sa Pagiging Matuwid Roma 6:15-23
Kalayaan mula sa Kautusan Roma 7:1-6
Pinapatindi ng Kautusan ang Kasalanan sa mga Pinawalang-salang Mananampalataya Roma 7:7-12
Kawalan ng Kapangyarihang Magpabanal ng Kautusan sa mga Mananampalatayang 
Pinawalang-sala Roma 7:13-25

Ang Kapangyarihan ng Espiritu Santo na Magtagumpay Laban sa Kasalanan Roma 8:1-11
Pagiging Anak ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo Roma 8:12-17a
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Ang Pagdurusa para kay Cristo ay Nagdadala ng Higit na Kaluwalhatian Roma 8:17b-30
Hindi Kailanman Iiwan ng Diyos ang mga Cristianong Nagdurusa para kay Cristo Roma 8:31-39

PAGKALIGTAS NG ISRAEL MULA SA POOT NG DIYOS Roma 9:1–11:36
Ang Paggamit ng Diyos sa Israel sa Nakaraan Roma 9:1-29
Pansamantalang Itinabi ng Diyos ang Israel Dahil sa Pagtanggi Nito sa Kanyang 
Katuwiran Roma 9:30–10:3

Makakaligtas ang Israel sa Poot ng Diyos sa pamamagitan ng Pagwawalang-sala at 
Pagiging Banal Roma 10:4-21

Ginagawaran ng Diyos ng Awa ang mga Hentil Ngayon at sa Israel sa Darating Roma 11:1-32
Papuri para sa Matalinong Plano ng Diyos Roma 11:33-36

PAGLILINGKOD SA DIYOS SA PAMAMAGITAN NG 
PAGLILINGKOD SA IBA Roma 12:1–16:27

Mabuhay nang Nagpapailalim sa Diyos Dahil sa Kanyang Dakilang Habag Roma 12:1-2
Paglingkuran ang Diyos sa pamamagitan ng Mapagmahal na Paggamit ng mga Espiritwal 
na Kaloob Roma 12:3-21

Magpasakop sa Gobyerno Roma 13:1-7
Mahalin ang Iba Dahil sa Ating Pag-asa Roma 13:8-14
Maglingkod sa pamamagitan ng Pagmamalasakit sa Damdamin ng Iba Roma 14:1-23
Luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng Pagtitiyaga sa mga Mahihinang Cristiano 
tungkol sa mga Pinagtatalunan Roma 15:1-6

Ang Kahalagahan ng Pagtanggap sa Isa’t isa Roma 15:7-13
Ang Ministeryo ni Pablo Roma 15:14-33
Parangal kay Febe at Pagbati sa mga Cristiano sa Roma Roma 16:1-16
Iwasan ang mga Naghahasik ng Pagkakahati-hati Roma 16:17-20
Pagbati mula sa mga Kaibigan ni Pablo at Kanyang Basbas Roma 16:21-27
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PAGTINGIN SA DUMAAN
D. pangunahing

mananampalataya
lahat
pagiging Panginoon
tinuturo
pagsunod
pahapyaw
lahat
Isang

PAGTINGIN SA DARATING
isa-isang

Lesson 8 Answer Sheet


