FILIPINO week 4

Pananagutan sa mga
Naliligaw ng Landas

NOTES

WARM-UP
• Ano ang ninais mong maging habang ikaw ay lumalaki? Bakit?
• Nagawa mo na bang mag-alaga ng nakababatang miyembro ng
iyong pamilya o ng iyong kaibigan? Ilarawan ang iyong karanasan.
• Ano ang mga pantahanan kakayanan (hal. pagluluto, paglilinis,
o pag-aayos ng pananalapi) ang gusto mong magawa ng may
kahusayan? Bakit mo ito napili?

WORD

Kaya nga, lubos kong minimithi na maipangaral ang
ebanghelyo, hindi sa mga dakong kilala na si Kristo,
upang hindi ako makapagtayo sa saligang itinayo
ng iba. Mga Taga-Roma 15:20

Bilang mga tagasunod ni Jesus, hindi lamang tayo tinawag upang
mahalin ang isa’t-isa at magkaisa—ang Salita ng Diyos ay inatasan
tayong ipangaral ang Magandang Balita sa mga naliligaw ng landas.
Tulad ni Apostol Pablo, dapat natin itong hangarin. Ano ang ibig
sabihin ng pagdala ng ganitong uri ng responsibilidad? Narito ang
tatlong mahahalagang katotohanan na kailangan nating maintindihan
bilang mga mananampalataya.

1

Hindi tayo nahihiya na ipalaganap ang ebanghelyo.
Ito ay sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo patungkol
kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas
ng bawat isang sumasampalataya. Ang ebanghelyo ay una, para
sa mga Judio at sunod ay para sa mga Gentil. Mga Taga-Roma 1:16
Ang lahat ng Kristiyano ay may obligasyon na ipangaral ang
ebanghelyo. Dahil sa ginawa ng Diyos para sa atin, dapat tayong
maging matapang at handang ibahagi ang Magandang Balita.
Bakit natin hindi dapat ikahiya ang ebanghelyo? Natutunan mo
na bang huwag ikahiya ang ebanghelyo?

2

Ating ipangaral ang ebanghelyo sa pamamagitan
ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu.
. . . pamamagitan ng kapangyarihan ng mga himala, ng mga
tanda at ng mga kamangha-manghang gawa sa pamamagitan ng
kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga, sa ganang akin,
mula sa Jerusalem hanggang sa palibot ng Iliricum ay naipangaral
ko na nang lubos ang ebanghelyo ni Cristo . . . Mga Taga-Roma 1:19
Kailangan natin ang Banal na Espiritu na bigyan tayo ng
kapangyarihan upang ipangaral ang ebanghelyo. Kung hindi,
hindi natin ito magagawa ng may tapang at matibay na paniniwala.
Paano tayo binibigyan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu
upang maging mabisang mga saksi para sa Diyos? (Mga Gawa 1:8)

3

Ating ipangaral ang ebanghelyo sa mga hindi pa
nakaririnig nito.
Kaya nga, lubos kong minimithi na maipangaral ang
ebanghelyo, hindi sa mga dakong kilala na si Cristo, upang
hindi ako makapagtayo sa saligang itinayo ng iba. 21Subalit ayon
sa nasusulat: “Sa kanila na hindi pa naisasaysay ang mga patungkol
sa kaniya, sila ay makakakita. Sila na hindi pa nakarinig, sila
ay makakaunawa.” Mga Taga-Roma 15:20,21

20

Dapat nating hangarin at gawing layunin ang maipangaral ang
ebanghelyo sa mga naliligaw ng landas, lalo na sa mga taong
hindi pa nakaririnig nito. Ang ating mga buhay ay dapat na maging
patunay ng katapatan at kabutihan ng Diyos. Alalahanin ang isang
pagkakataon kung kailan ibinahagi mo ang ebanghelyo sa iyong
kapamilya or kaibigan. Ano ang nangyari?

APPLICATION
• Ano ang pumupigil sa iyo na ipangaral ang Salita ng Diyos sa
iyong pamilya o kaibigan? Ano ang maaari mong gawin upang
mapagtagumpayan ito?
• Paano ka magiging handa para maipangaral ang ebanghelyo sa
tuwing ikaw ay may pagkakataon?  Ano ang maaari mong gawin
upang maging handa sa mga pagkakataong ito?
• Kanino mo maaaring ipangaral ang ebanghelyo ngayong linggo
(hal. kapamilya, kaibigan, kamag-aral, katrabaho)? Ipanalangin na
magkaroon ka ng mga pagkakataon upang gawin ito.

PRAYER
• Pasalamatan ang Diyos sa pagbigay sa iyo ng Banal na Espiritu
upang tulungan kang maging malakas ang loob at matapang sa
pangangaral ng ebanghelyo.
• Hilingin sa Diyos na gamitin ang iyong buhay upang maging
halimbawa na hihikayat sa iba na lumapit sa Kanya. Ipanalangin
ang katapangan at malakas na pakikiramdam sa kapwa sa tuwing
ikaw ay nagbabahagi ng ebanghelyo sa mga tao sa iyong paligid.
Ipanalangin na kailanman ay hindi mo ikahihiya ang ebanghelyo.
• Paniwalaan ang Diyos para sa kaligtasan ng iyong pamilya,
kaibigan, kamag-aral, at kasamahan sa trabaho na hindi pa
nakakikilala kay Jesus.
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