APPLICATION
• Ikaw ba ay may tunay at lumalagong mga relasyon sa simbahan?
Ano ang maaari mong gawin upang lalo pang palaguhin ang iyong
relasyon sa mga bahagi ng katawan ni Kristo simula sa araw na ito?
Ano ang maaari mong patuloy at kusang gawin upang ibahagi ang
iyong buhay sa iba pang mananampalataya?
• Paano mo magagawa ang iyong bahagi sa pagpapanatili ng
pagkakaisa sa katawan ni Kristo? Ano ang isang bagay na maaari
mong gawin sa ibang pamamaraan simula ngayong linggo?

FILIPINO week 3

Makipag-ugnayan sa
Kapwa Mananampalataya
NOTES

• Ano sa iyong palagay ang maaari mong gawain kung kailangan
mong sabihin ang katotohanan sa isang kapwa mananampalataya?
Sa anong bagay ka dapat mag-ingat?

PRAYER
• Pasalamatan ang Diyos sa kanyang pagtawag sa iyo tungo sa
buhay na may pagdidisipulo—pagsunod sa Kanya, pangingisda
sa mga naliligaw ng landas, at pagsama sa iba pang
mananampalataya. Ipanalangin na ikaw ay maging matapat
at habangbuhay na tagasunod ni Kristo.
• Pasalamatan ang Diyos sa mga relasyon na ipinagkaloob Niya sa
iyo sa simbahan. Hingin ang pag-uumapaw ng kakayanan,
pag-ibig, at paglago sa katawan ni Kristo.
• Ipanalangin na ang bawat bahagi—kasama ka—ay maayos na
gaganap ng kanilang mga nakatakdang tungkulin. Ipanalangin na
ang simbahan ay maging matatag at magpatuloy sa pagsulong ng
mga layunin ng Diyos sa mundo.

WARM-UP
• Noong ikaw ay bata, anong uri ng tao ang gusto mong
nakakasama? Bakit mo sila nagugustuhan?
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• Alalahanin ang isang hindi magandang ugali o nakasanayang gawi
na kinailangan mong kalakhan? Paano at kailan mo ito ganap
na kinalakihan?
• Anong mga bagay ang gusto mong gawin para sa iyong mga mahal
sa buhay?

WORD

Sa halip, manatili tayo sa katotohanan nang
may pag-ibig, upang sa lahat ng bagay ay maging
katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng simbahan.
16
At sa pamumuno niya, ang lahat ng bahagi ng
katawan, na walang iba kundi ang mananampalataya,
ay pinag-uugnay-ugnay, at ang bawat isa ay
nagtutulungan. At sa pagganap ng bawat isa sa kanikanilang tungkulin nang may pag-ibig, ang buong
katawan ay lalago at lalakas. Mga Taga-Efeso 4:15,16
15

Nang tayo ay gumawa ng desisyon na sumunod kay Kristo, ginawa
natin ito hindi lamang para tulungan ang ibang tao na sumunod sa
Kanya. Tayo ay sumusunod din sa Kanya kasama ang iba pang mga
mananampalataya, at ating ibinabahagi ang ating mga buhay sa kanila.
Ito ang kahulugan ng “fellowship” o pagsasamahan. Bilang mga
Kristiyano, sinadya nating itayo ang ating mga buhay kasama ang iba
pang mananampalataya upang parangalan ang Diyos sa pamamagitan
ng ating mga buhay. Sa araling ito, ating aalamin ang tatlong
pangunahing mga bahagi ng tunay na pagsasamahan—pagkakaisa,
pagmamahalan, at paglago.
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Pagmamahalan
Sa halip, manatili tayo sa katotohanan nang may pag-ibig,
upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na
siyang ulo. . . Mga Taga-Efeso 4:15
Bilang mga nananampalataya, lahat ng ating mga ginagawa
ay dapat na may pagmamahal—maging ang pagsasabi ng
katotohanan na may kakayanang makasakit ng ating kapwa. Ito
ang nagdadala ng paglago ng ating pagkatao. Ano sa iyong
palagay ang maaaring mangyari kung ating gagawin ang lahat
ng bagay ng may pagmamahal—gaya ng pagmamahal sa atin ni
Kristo? Ano naman ang maaaring mangyari kung gagawin natin
ang mga bagay nang hindi dahil sa pagmamahal—marahil dahil sa
kasakiman, kayabangan, o kaya ay kakulangan ng katatagan?
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Paglago

Pagkakaisa

. . . upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na
siyang ulo . . . Mga Taga-Efeso 4:15

Bilang mga bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon,
hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang
mga tinawag ng Diyos. 2Maging mahinahon kayo,
mapagpakumbaba, maawain, at mapagpaumanhin sa mga
pagkukulang ng kapwa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo.
3
Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa ninyo mula
sa Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mapayapa
ninyong pagsasamahan. Mga Taga-Efeso 4:1-3

Ang isa sa mga bagay na ginamit ng Bibliya upang isalarawan ang
simbahan ay ang katawan. Sa katawan ni Kristo, ang bawat isa sa
atin ay may bahagi na dapat gampanan, at habang ating ginagawa
nang maayos ang bahaging nakalaan para sa atin, ang katawan ay
lumalago kay Kristo. Ano ang maaaring mangyari kung ang isang
bahagi ng katawan ay hindi maayos na gumaganap ng tungkulin?
Paano ito naisasalarawan sa simbahan?
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Sinabihan ni Paul ang simbahan sa Ephesus na mamuhay
nang may pagkakaisa, pagpapakumbaba at pagtitiyaga.
Ang mga mananampalataya na nagbabahagi ng kanilang buhay
ay pinagsama hindi ng kanilang mga personalidad, karanasan,
o sariling mga kagustuhan. Tayo ay pinagbugkos ng ating
pananampalataya kay Kristo, at sa Bibliya na nagsasabi sa atin na
dapat tayong maging masigasig sa pagpapanatili ng pagkakaisang
ito. Anong mga bagay ang maaaring sumira sa pagkakaisa ng mga
mananampalataya at paano natin ito mababantayan?

