APPLICATION

FILIPINO week 2

Mangisda ng mga
Naliligaw ng Landas

• Kilala mo ba si Hesus bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas?
Kung hindi, gusto mo bang isuko ang iyong buhay sa
Kanya ngayon?
• Paano mo magagawang maging mas maawain sa mga taong
naliligaw ng landas ngayong linggo?

NOTES

• Kanino ka maaaring makipag-ugnayan ngayong linggo?
Ano ang pumipigil sa iyo na magbahagi ng Magandang Balita
ng Diyos sa iyong pamilya at kaibigan? Paano mo magagawang
magkaroon ng karagdagang lakas ng loob upang maibahagi kung
sino ang Diyos sa iyong buhay?

PRAYER
• Pasalamatan ang Diyos sa Kanyang pagkakaligtas sa iyo at sa
Kanyang pagpapakilala ng Kanyang sarili sa iyo. Ipanalangin na
magawa mong tulungan ang ibang tao na sumunod din sa Kanya.
• Hilingin sa Diyos na tulungan kang makita ang mga taong naliligaw
ng landas gaya ng pagkakita sa kanila ni Jesus. Hingin sa Kanya na
bigyan ka ng pagkaawa at lakas ng loob.
• Ipanalangin na iyong gagawin kung ano man ang nararapat upang
ang iyong pamilya at mga kaibigan ay makakilala din sa Kanya
Maniwala na makakamit nila ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos.

WARM-UP
• Ano ang isang bagay na hindi mo maaaring iwan sa bahay
sa tuwing ikaw ay umaalis? Bakit mo kailangang dalhin
ito araw-araw?
• Naranasan mo na bang maligaw? Ano ang nangyari?
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• Alalahanin ang isang pagkakataon na kinailangan mong
lapitan at kilalanin ang mga hindi mo kilalang tao.
Nagustuhan mo ba itong gawin? Bakit oo, o bakit hindi?

WORD

Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon, at nangaral
Siya sa mga bahay-sambahan ng mga Hudyo.
Ipinahayag niya ang Magandang Balita tungkol sa
paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang lahat ng
uri ng sakit at karamdaman. 36Nang Makita ni Jesus
ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil
napakarami ng mga problema nila at wala silang
mahingan ng tulong. Para silang mga tupa na
walang pastol. Mateo 9:35,36
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“At ng dumating naman ako na Anak ng Tao na nakita ninyong
kumakain at umiinom, ang sabi naman ninyo, ‘Ang taong ‘yan ay
matakaw at lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at
ng iba pang makasalanan!’” Lucas 7:34
Maraming mga relihiyosong tao ang nadismaya kay Jesus dahil
nais Niyang makisalamuha ang mga taong naliligaw ng landas.
Subalit ito ay sinadyang gawin ni Jesus upang Siya ay kanilang
makilala at nang sa gayon ay magawa nilang talikuran ang kanilang
makasalanang paraan ng pamumuhay. Gayundin, hindi natin
magagawang lumapit sa mga naliligaw ng landas kung ang lagi
nating kasama ay mga Kristiyano lamang. Dapat nating sundin
ang halimbawa ni Jesus at makipag-ugnayan sa mga naliligaw
ng landas at atin silang gabayan pabalik sa Diyos. Paano mo
naipagpapatuloy ang iyong pakikipag-ugnayan sa mga taong
naliligaw ng landas? Ano ang layunin ng ating pakikisalamuha
sa kanila?

Pagkaawa ang naging tugon ni Jesus nang makita Niya ang maraming
tao. Iba ito sa nagiging tingin natin sa kanila—mga abala o sanhi ng
pagkainis. Sa ating pagsunod kay Jesus, tayo ay Kanyang tinawag na
mangisda ng mga tao gaya ng Kanyang ginawa (Mateo 4:19).
Dapat nating tignan ang mga naliligaw ng landas gaya ng pagtingin sa
kanila ni Jesus, lumapit sa kanila gaya ng Kanyang ginawa, at tumugon
sa kanila sa paraang Kanyang ginawa. Sa araling ito, ating aalamin ang
tatlong paraan ng paglapit sa mga taong naliligaw ng landas.
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Makipag-ugnayan.

Maging maawain.
Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila
dahil napakarami ng mga problema nila at wala silang mahingan
ng tulong. Para silang mga tupa ng walang pastol. Mateo 9: 36
Nakita ni Jesus na ang mga tao ay may napakaraming problema
at walang mahingan ng tulong. Nakita Niya ang totoo nilang
kondisyon—naliligaw na parang mga tupa na walang pastol. Dahil
dito, naawa Siya sa mga tao at sinadya Niyang lumapit sa kanila.
Ano ang iyong tugon sa tuwing nakakakita ka ng napakaraming
tao? Natutunan mo na ba na magkusang tulungan sila na sumunod
kay Jesus?
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Maging matapang.
Hindi ko ikinakahiya ang Magandang Balita tungkol kay Kristo,
dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng lahat ng
sumasampalataya—una na ang mga Hudyo at gayundin ang mga
hindi Hudyo. Mga Taga-Roma 1:16
Sa ating pagtulong sa iba na sumunod kay Jesus, ating
kakailanganin ang higit pa sa awa at ugnayan. Ating kakailanganin
ang lakas ng loob na nanggagaling sa Diyos. Hinamon ni Paul ang
simbahan sa Roma na buong tapang na ihayag ang Magandang
Balita ni Kristo sa lahat ng tao—Hudyo at hindi Hudyo. Tayo rin
ay maaaring magbahagi ng mga ginawa ng Diyos para sa atin.
Bakit tayo hindi dapat mahiya sa Magandang Balita ni Kristo?

