APPLICATION

FILIPINO week 4

“Ikaw ay Makararanas ng
mga Pag-uusig”

• Ikaw ba ay isang taga sunod ni Kristo? Naiintindihan at
pinaniniwalaan mo ba ang Kanyang ginawa para sa iyo sa krus?
Kung hindi, nais mo ba Siyang pagkatiwalaan para sa iyong
kaligtasan at maging tagasunod Niya simula sa araw na ito?   
• Sa paanong paraan mo kailangang maiba sa mundo?
Paano mo magagawang mamuhay ng maka-Diyos araw-araw?

NOTES

• Kanino mo maaaaring ibahagi ang Salita ng Diyos itong linggo?
Ano ang nararapat mong tugon sa mga pag-uusig?

PRAYER
• Pasalamatan ang Diyos sa pagiging totoo sa Kristiyanismo at
sa pagturo sa atin na asahan ang pag-uusig ng ating
pananampalataya. Pasalamatan Siya sa gantimpala sa langit
at iba pang pagpapala para sa mga inuusig.
• Ipanalangin na ikaw ay mamumuhay upang parangalan at
pagsilbihan ang Diyos—anuman ang maging kabayaran
o kapalit nito.
• Ipanalangin na gaya ng sinaunang simbahan, ikaw ay magiging
matapang sa pamamahagi ng Salita ng Diyos at magawa mong
ipakilala si Kristo saan ka man magpunta.

WARM-UP
• Ano ang karaniwan mong tugon sa mga hindi pagkakasundo?
Alalahanin ang isang pagkakataon na nagpapakita nito?
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• Isalaysay ang isa sa pinakamahirap na bagay na iyong kinaharap
itong linggo?
• Ano ang isa sa mga pinaka-kakaiba tungkol sa iyo?

WORD

”Kung napopoot sa inyo ang mga taong makamundo,
alalahanin ninyong ako ang una nilang kinapootan.
19
Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo.
Pero hindi kayo kabilang sa kanila, kundi pinili ko kayo
mula sa kanila. Kaya napopoot sila sa inyo. 20Tandaan
ninyo ang sinabi ko sa inyo na walang aliping mas higit
sa kanyang amo. Kung inuusig nila ako, uusigin din nila
kayo. At kung sinunod nila ang aking salita, susundin
din nila ang inyong salita.” Juan 15:18-20
18

Batay sa Kanyang sariling karanasan, si Jesus ay kinamuhian at inusig
ng mundo. Sa katunayan, sa kabila ng kawalan ng kasalanan, naranasan
Niya ang kamatayan sa krus. Dahil dito, ipinangako Niya sa Kanyang
mga taga sunod na sila man ay uusigin at kamumuhian ng mundo.
Sa kabila ng mga pag-uusig, ang Kanyang mga taga sunod ay hindi
umurong. Sa katunayan, nagdulot pa ito paglaganap ng Salita ng Diyos
ng may katapangan at pagkamaalab. Bilang mga taga sunod ni Jesus,
dapat nating malaman at tanggapin na ang pag-uusig ay kabilang sa
pagtawag sa atin ng Diyos. Ito ay mangyayari. Sa araling ito, ating
alamin kung bakit tayo uusigin.

1

Tayo ay hindi napapabilang sa mundong ito.

“Hindi sila makamundo, tulad ko na hindi makamundo.” Juan 17:16
Dahil tayo ay kabilang sa Diyos at nagiging katulad Niya araw-araw,
mahalagang ating maintindihan na ang mundo ay hindi natin tahanan.
Hindi tayo nabibilang sa mundong ito dahil nabibilang tayo sa Diyos.
Hindi tayo nag-iisip o namumuhay tulad ng mundo. Sa halip, tayo
ay nagiging katulad ni Kristo. Para sa atin, ang buhay natin ay hindi
natatapos dito at hindi para lamang sa mundong ito. Nasaan ang ating
pagkamamamayan (Mga Taga-Filipos 3:20)?

2

Tayo ay namumuhay na maka-Diyos.
Ang totoo, lahat ng nagnanais na mamuhay ng matuwid bilang
tagasunod ni Jesu-Kristo ay daranas ng pag-uusig. 2 Timoteo 3:12
Dahil tayo ay hindi napapabilang sa mundong ito, dapat tayong
mamuhay ng naiiba sa mundo. Dapat tayong mamuhay ng makaDiyos. At kung atin itong gagawin, ipinapangako sa Bibliya na tayo
ay makararanas ng pag-uusig. Alalahanin ang isang pagkakataon
na ikaw ay inusig o ipinahiya dahil sa iyong pananampalataya.
Ano ang nangyari sa sitwasyong ito?

3

Ating ipinangangaral ang Magandang Balita.
”Mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod
nila sa kalooboan ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaharian
ng Diyos. 11Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay
iniinsulto kayo, inuusig, at pinaparatangan ng masama. 12Ganoon
din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kaya magalak
kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit.” Mateo 5:10-12

10

Dahil tayo ay mga taga sunod ni Jesus, at sinasabi natin sa iba ang
Kanyang mga ginawa para sa atin sa krus, tayo ay uusigin. Subalit
sinabi ni Jesus na ang mga inuusig ay pinagpala at makatatanggap
ng gantimpala sa langit. Ano ang naging tugon ng sinaunang
simbahan sa mga pag-uusig na kanilang natangggap dahil sa Salita
ng Diyos (Mga Gawa 4:29,30)?

