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PANINIWALA BATAY SA SALITA NG DIYOS
Ang pagiging relihiyoso, tulad ng maraming mga Pilipino, ay hindi sapat. Ang pagiging relihiyoso,
tulad ng maraming mga Pilipino ay, ay hindi sapat.
Sinabi ni Jesus, "Maling-mali ang iniisip ninyo, palibhasa'y hindi ninyo nauunawaan ang mga
Kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos." Mateo 22:29
Madaling sabihin `OO, naniniwala ako sa Diyos, pero
1. Alam mo ba
kung ano ang nais ng Diyos na paniniwalaan mo?
kung ano ang ipinangako ng Diyos?
kung ano ang gusto ng Diyos?
Ang 'Pitong huling mga Salita' ni Hesus sa krus ay ang tanging salita ng Diyos na alam ng
ibang mga tao.
2. Alam mo ba kung anong mga relihiyosong bagay ang iniutos ng Diyos at hindi iniutos?
Halimbawa: Iniisp ng ilang taimtim na mga deboto na maaari silang mgkaroon ng pabor o
kaligtasan ng Diyos kung sila ay bumuo ng kapilya para sa kanilang santo. PERO -paano
naman ang mga taong walang pera para gawin iyon?
PAGLALARAWAN NG GANOONG KASO AYON SA BIBLIYA: Ang bansa ng
Israel
Mga Taga-Roma 10:1-3 Mga kapatid, ang pinakananais ko at idinadalangin sa Diyos ay
ang maligtas ang Israel. Sapagkat saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugud-lugod
sa Diyos. Mali nga lamang ang kanilang naging batayan. Dahil hindi nila kinilala ang
katuwirang mula sa Diyos, at nagsisikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan;
hindi sila sumunod sa pamamaraang itinakda ng Diyos.
1. MABUTING PANIMULA
"sila'y nagsisikap na maging kalugud-lugod sa Diyos."
v.2
2. MAPAMINSALANG KAWALAN
"Mali nga lamang ang kanilang naging batayan." v.2
"Dahil hindi nila kinilala ang katuwirang mula sa Diyos," v.3ibig sabihin hindi nila alam ang pamamaraan ng Diyos sa pagbigay ng karapatan sa tao sa
harap Niya. (see v.4)
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3. MALING KALALABASAN
"at nagsisikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan" v.3 Ginawa nila
ang kanilang sariling pamamaraan at pagsisikap upang maabot ang Diyos. Ito
ay ang kakanyahan ng lahat ng relihiyon. Ito ang kakanyahan ng lahat ng
relihiyon.
4. SALUNGAT NA TUGON SA EBANGELIO
"hindi sila sumunod sa pamamaraang itinakda ng Diyos" v.3 Kapag ipinakita ang
paraan ng Diyos ng katuwiran na nasa kay Cristo Jesus, hindi nila tinatanggap ito,
sa halip kumapit sa kanilang mga maling paniniwala.
5. NAKAPANLULUMONG KALAGAYAN
"ang pinakananais ko at idinadalangin sa Diyos ay ang maligtas ang Israel." v.1 hindi matuwid sa harap ng Diyos.
Paglalarawan: Isang tao na sumakay sa maling bus at dumating sa maling lugar
dahil hindi niya binasa ang karatula. of the bus).
ANG PANGANGAILANGAN NA MANGANGARAL NG SALITA NG
DIYOS

1. Ito ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas. Alam ito ni Satanas
kaya't tinatanggal niya ang Salita ng Diyos at sa halip tinatataguyod ang
kamalian.
Mga Taga-Roma 1:16 Hindi ko ikinahihiya ang Magandang Balita,
2
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sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego.
Lucas 8:12 Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong
nakikinig. Dumating ang diyablo at inalis nito ang Salita mula sa puso ng
mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas.
2. Ang pananampalataya ay nagmumula lamang sa pagdinig ng salita ng
Diyos.
Mga Taga-Roma 10:17 Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Judio at
ng Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa
lahat ng tumatawag sa kanya, Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng
pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay
Cristo.
NAIS NG DIYOS NA ANG ATING PANANAMPALATAYA AY
NABABATAY SA KANYANG MGA SALITA.
Inutusan ni Jesus ang Iglesia na ipangaral ang Kanyang mga Salita(Mateo 28:1920) upang ang mga tao ay magkaroon ng batayan sa kanilang paniniwala at
pagkilos. Nais ni Jesus na magkaroon ang mga tao paniniwalang batay sa Salita ng
Diyos.
Ito ang tunay na pananampalataya hindi paghihinuha. ANG
PANANAMPALATAYA ay paniniwala at pagkilos na nababatay sa ebidensiya ng
katotohanan. Ang hinuha ay paniniwala at pagkilos na walang batayan ng
katotohanan.
CHALLENGE: Anong mayroon kayo? Hinuha o pananampalataya batay sa
Salita ng Diyos?
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ANG BIBLIYA AY SALITA NG DIYOS
PANIMULA: MGA KATOTOHANAN UKOL SA BIBLIYA
1. Ito ay laging nagiging numero unong mabenta sa buong mundo.
2. Orihinal na isinulat sa tatlong mga wika - Hebreyo, Aramaic at Griyego, ang Bibliya ay na-isalin sa
ibat-ibang wika ng higit pa sa anumang aklat.
3. Ito ang librong pinaka-inuusig. Marami ang ngsubok na wasakin ito sa pamamagitan ng pag-sunog
at pagbabawal nito. Ngunit ito pa rin ang aklat na laging matatagpuan sa mga tahanan, mga ospitalbat
iba pang institusyon.
4. Ito ay isa sa mga pinakalumang libro sa mundo, ngunit ang mensahe nito ay angkop din sa
modernong panahon. Nagbibigay ito ng mga sagot sa mga pinka-importanteng katanungan ng tao sa
anumang henerasyon `Saan ba ako nanggaling o nagmula? ',` Saan ako patutungo?', `Bakit ako
nandito? ' Itong mga katotohanan ay nagpapatunay na ang Bibliya ay hindi isang ordinaryong aklat.

ANG BIBLIYA - MGA SALITA NG DIYOS PARA SA SANGKATAUHAN
1. Ang Bibliya ay naisulat bilang paghahayag ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng proseso na
tinatawag na inspirasyon. Iba't ibang mga tao ang sumulat ng Bibliya sa pamamagitan ng inspirasyon
ng Banal na Espiritu: (2TIMOTEO 3:16) Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay
mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa
katuwiran.
2. May isang pangunahing tema ng Bibliya - Kahit na ang Bibliya ay binubuo ng 66 libro, mayroon
itong isang pangunahing tema: ANG PLANO NG DIYOS PARA SA KALIGTASAN NG
SANGKATAUHAN. Ang temang ito ay binuo mula pa sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan.
Ang Lumang Tipan, ay ngsasaad tungkol sa pgpapalago ng Diyos ng isang bansa kung saan si Jesus,
ang Anak ng Diyos, ay manggaling. Ang Bagong Tipan ay nagsaad tungkol sa kapanganakan, buhay,
ministeryo, paghaliling kamatayan sa krus at muling pagkabuhay ni Hesus Kristo, ang Anak ng Diyos,
ang ating Tagapagligtas.
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3. Ang pinakadakilang pangako sa Biblia JUAN 3:16 - \Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng
Diyos sa sangkatauhan, kayaâ€™t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang
sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
ANG LAYUNIN NG BIBLIYA
1. Ang pangunahing dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos sa atin ang Bibliya ay para malaman natin
ang daan tungo sa kaligtasan: Itinuturo ng Bibliya na ang daan tungo sa laligtasan ay ang
pananampalataya kay Cristo Jesus.
(2 TIMOTEO 3:15) Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang Banal na Kasulatan ay nagtuturo ng
daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus.
(MGA TAGA-EFESO 2:8) Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa
pamamagitan ng pananampalataya; at ang kaligtasang itoâ€™y kaloob ng Diyos at hindi sa
pamamagitan ng inyong sarili.
(MGA TAGA-ROMA 3:22-24) Pinapawalang-sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay JesuCristo, sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa kanya, maging Judio man o Hentil. Sapagkat ang
lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang
kagandahang-loob, sila ay pinawalang-sala na niya sa pamamagitan ni Cristo Jesus na siyang
nagpapalaya sa kanila.
(MGA TAGA-ROMA 9:30-32) Ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga Hentil na hindi nagsikap
na maging kalugud-lugod sa Diyos ay pinawalang-sala niya sa pamamagitan ng pananampalataya.
Ngunit ang Israel naman, na nagsikap na maging kalugud-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng
kautusan, ay nabigo. Bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga
gawa, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya. Natisod sila sa batong katitisuran,
(MGA GAWA 15:9) Iisa ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin; nilinis din niya ang kanilang
puso sapagkat silaâ€™y nanalig kay Jesu-Cristo.
(GENESIS 15:6) At sumampalataya siya sa Panginoon; at ito'y ibinilang na katuwiran sa kaniya.
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Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang ang pagkakaroon ng isang relihiyon. Ito ay ang
pagkakaroon ng buhay na relasyon sa Banal na Diyos. Kaya ang isang Kristiyano, ay dapat mamuhay
ng banal gaya ng Diyos na kanyang pinaniniwalaan.
(2PEDRO 1:3,4) Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na
magtuturo sa atin upang tayoâ€™y mamuhay na maka-Diyos. Itoâ€™y dahil sa ating pagkakilala kay
Jesus, na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa
paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa
nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos.
PASYA:
Sa pamamagitan ng Bibliya, ipinahahayag ng Diyos sa tao ang Kanyang mapagmahal at planong
pangkaligtasan. Siniguro ng Diyos na maisulat ang planong ito para tayo ay mgkaroon ng katiyakan sa
paraan ng ating kaligtasan.
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BAKIT KAILANGAN NATIN ANG ISANG TAGAPAGLIGTAS
Introduction: Upang tanggapin ang magandang balita ng kaligtasan, dapat munang mapagtanto ng tao
ang kanilang mga kasalanan at ng kanilang makita ang kanilang pangangailangan ng isang
Tagapagligtas.
ANG PAKIKIPAGKAISA SA PAGITAN NG DIYOS AT NG TAO SA SIMULA
a. NILIKHA NG DIYOS ANG TAO SA KANYANG WANGIS Nangangahulugan ang tao ay may
bahaging espiritu, kung saan meron siyang kakayahang makipag ugnay sa Diyos. Genesis 1:27

b. BINIBISITA NG DIYOS ANG TAO SA EDEN. `At narnig nila ang tinig ng Panginoong Dios na
lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw' Genesis.3: 8
ANG PAKIKIPAGKAISA AY NASIRA NG MGKASALA ANG TAO SA DIYOS
Binigay ng Diyos ang lahat ng mga pangangailangan ng tao. Ngunit ibinigay din niya dito ang utos na
huwag kumain ng bunga ng puno ng Kaalaman ng Mabuti at Masama. (Genesis 2:16) Ngunit sinuway
ni Adan at Eba ang utos ng Diyos at sila ay nagkasala. Nang bisitahin sila ng Diyos sa Harden, nahiya
sila't sinubukang itago ang kanilang sarili sa Diyos. (Genesis 3:8b). Pagkatapos ay pinalayas sila ng
Diyos sa Harden. At ang kanilang pagsasamahan ay nasira.
ANG MGA RESULTA NG UNANG PAGKAKASALA SA LIPI NG SANGKATAUHAN.
Ano ang pumasok sa puso ni Adan at Eba ng sila ay mgkasala?
a. Ang kamalayang ngkasala sila sa Diyos dahil lumabag sila sa kanyang kautusan, kaya ngtago sila sa
Diyos.
b. Takot dahil alam nilang ang Diyos na makatarungan ay may isang bagay laban sa kanila.
c. KAMATAYAN Ang kasalanan nagdala ng kamatayan! Mga Taga Roma 6:23. Kamatayan bilang
resulta ng kasalanan ay nangangahulugang:
Estado ng paghihiwalay: ang kaluluwa ng tao patay tungo sa Diyos, kahit na siya ay pisikal na buhay.
`Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. ' . Mga Taga Efeso 2:1
7
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Walang hanggan pagkakahiwalay sa Diyos (Sino ang Diyos) ` Itinakda sa mga tao na sila'y minsang
mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Mga Hebreo 9:27.
Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos
at hindi sumunod sa Magandang Balita ng ating Panginoong Jesus. Ang parusa sa kanila ay walang
hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. 2 Mga
Taga Tesalonica 1:8 9
d. Paggagawad ng parusa sa ilalim ng poot ng Diyos ang tao ay hinatulan na. Hindi hinahatulang
maparusahan ang sumasampalataya sa Anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya,
sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa isang Anak ng Diyos. Juan 3:18

MGA RESULTA NG UNANG KASALANAN SA ATING SARILI
a. TAYO AY PINANGANAK NA LIKAS NAMAKASALANAN Ang totoo, tayong lahat ay dati
ring namumuhay ayon sa ating laman, at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag iisip.
Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Mga Taga
Efeso 2:3
b. TAYO AY NGKASALA Dahil tayo ay likas na makasalanan, tayo ay ngkakasala, at dahil dun
tayo ay karapat dapat na parusahan.
c. TAYO AY NAKAGAPOS Alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang
makalaman. Kaya kong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawÃ¢ ang mabuting
ninanais ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang
siya kong ginagawa. Mga Taga Roma 7:18 19
ANG PASYA: TAYO AY NASA PANGANIB KAILANGAN NATING MALIGTAS
HINDI NATING KAYANG ILIGTAS ANG ATING SARILI KAILANGAN NATIN NG
TAGAPAGLIGTAS.
HAYAAN MONG ILIGTAS KA NI HESUS NGAYON!
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HESUS: ANG TAGAPAGLIGTAS NG SANGLIBUTAN
Maraming naniniwala na si Jesus ay makapagliligtas, ngunit marami ring hindi nakakaalam kung
anong uring Tagapagligtas Siya.
SIYA AY SAPAT NA TAGAPAGLIGTAS
Juan 8:36 Kayoâ€™y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng Anak. Hindi ka o ang ibang tao,
maaaring gumawa ng anumang bagay upang ma idagdag sa pagsagawa ng pagligtas ni Kristo. Hindi
kailangan ang karagdagang pasanin tulad ng mga kailanganing panrelihiyon, pagtupad sa mga
sakramento, tradisyon, at iba pa.
SIYA LANG ANG TANGING TAGAPAGLIGTAS: Exclusive
Gawa 4:12 Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng
sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Dahil sa si
Jesus ay sapat na, ang Diyos ay hindi na nagbigay pa ng iba pang taga pagligtas, sa halip ginawa
Siyang tanging tagapagligtas ng buong sangkatauhan.

SIYA AY BANAL NA TAGAPAGLIGTAS
Upang maging isang tagapagligtas, dapat kang maging Diyos! Si Jesus ay hindi maaaring maging
isang Tagapagligtas kung hindi Siya Diyos.
Si Hesus ay parehong Diyos at Tagapagligtas!
Tito 2:13 habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan. Ito ang pagbabalik ng ating
dakilang Diyos at Tagapagligtas na si Jesu Cristo. Si Hesus ay ang tunay na Diyos at buhay na walang
hanggan!
I Juan 5:20 At nalalaman nating naparito na ang Anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pang unawa
upang makilala natin ang tunay na Diyos, at tayoâ€™y nasa tunay na Diyos, sa kanyang Anak na si
Jesu Cristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan.
SIYA AY BIHASANG TAGAPAGLIGTAS Kaya ni Jesus kahit ang pinakamasama ng mga
makasalanan., kahit sa mga ina akala ng tao na imposible.
9
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1 Timoteo 1:15 Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat: Si Cristo Jesus ay dumating sa
sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat ng mga
makasalanan.
Mateo 19:25 26 Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito kaya't naitanong nila, "Kung gayon, sino
po ang maliligtas?" Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa
ng Diyos ang lahat ng bagay."
Dahil si Kristo ay Diyos, siya ay mananataling buhay upang mamagitan para sa atin. Kaya, Siya ay
may isang permanenteng pgka pari. Hindi Niya binigay kanino man ang kanyang gawain bilang
tagapamagitan.
Hebreo 7:23 24 Bukod dito, kailangan noon ang maraming pari dahil namamatay sila at hindi
nakakapagpatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhÃ¡y magpakailanman, kaya't walang
katapusan ang kanyang pagkapari.
SIYA AY MALALAPITAN NA TAGAPAGLIGTAS JOHN 6:37; 3:17
Si Kristo ay bukas para sa lahat ng uri ng tao! Maaari kang dumeretso sa Kanya.

Juan 3:17 Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao,
kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya.
Juan 6:37 Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hinding hindi ko itataboy
kailanman ang sinumang lumalapit sa akin.
Hamon: SI HESUS AY ANG KABUOANG TAGAPAGLIGTAS NA IYONG KAILANGAN. SI
HESUS AY KINAKAILANGANG MAGING IYONG TAGAPAGLIGTAS, O HINDI KA
MGKAKAROON NG ISANG TAGAPAGLIGTAS! MANIWALA; PAGKATIWALAAN SIYA
NGAYON BILANG IYONG TAGAPAGLIGTAS! SIYA AY HANDA AT KAYANG GANAP NA
MAILIGTAS KA!
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KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG BIYAYA BATAY SA PANANAMPALATAYA
Material para sa Seminar sa Buhay: Upang linawin ang pananampalataya laban sa mabubuting gawa.
KAHULUGAN:

PANANAMPALATAYA ay tiwala at pananalig sa Diyos. Ito ay masunuring pagkilos batay sa
1. Kalikasan ng Diyos

Hindi Siya nagbabago Santiago 1:17 Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa
Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago, o
nagpapakita ng bahagya mang pagbabago.
Hindi Siya NabibigoJob 42:2 Alam kong ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin, at walang
makakapigil sa lahat ng inyong balakin.
At Hindi Siya sinungaling Tito 1:2 at bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan.
Bago pa likhain ang sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na kailanma'y hindi
sinungaling.
2. Ang Gawang Pagtubos ni Kristo

Mga Hebreo 12:2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at
kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya
ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos.
1 Mga Corinto 1:30 Sa kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo
kay Cristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo'y
itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos.
3. Ang Salita ng Diyos
11
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Jeremias 1:12 "Tama ka," ang sabi ni Yahweh, "sapagkat ako'y magbabantay upang matiyak na
matutupad nga ang aking mga sinasabi."
Mateo 24:35 Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili
magpakailanman.

ANG GRASYA ay hindi nararapat na pabor na binigay ng Panginoon Kahit tayo'y makasalanan at
karapat-dapat na hatulan, tayo'y minahal ng Diyos at pinatawad. Ito ay ipinahahayag sa ating
natanggap na kapatawaran at naibalik na relasyon sa Diyos.
ANG KALIGTASAN AY BIYAYA BATAY SA PANANAMPALATAYA
1. TINANTANGGAL ANG PAGYAYABANG SA GAWA

Mga Taga-Efeso 2:8-9 Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa
pamamagitan ng pananampalataya; at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa
pamamagitan ng inyong sarili; hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat
ipagmalaki ang sinuman.
Mga Taga-Galacia 2:21 Hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang-loob ng Diyos. Kung
ang tao'y mapapawalang-sala sa pamamagitan ng Kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay
ni Cristo!
2. HINDI DAPAT BAGUHIN

Mga Taga-Galacia 1:6-8 Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na
tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang-loob ni Cristo at kayo'y bumaling agad sa
ibang magandang balita. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita; kaya nga lamang,
may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang Magandang Balita ni Cristo. Subalit
parusahan nawa ng Diyos ang sinuman, maging kami o isang anghel man na mula sa langit, na
mangaral sa inyo ng Magandang Balita na iba sa ipinangaral na namin sa inyo.
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PANANAMPALATAYA
Tulad ng nangyari kay Abraham, "Sumampalataya siya sa Diyos, at dahil dito, siya'y itinuring ng
Diyos na taong matuwid." Mga Taga-Galacia 3:6
5. KAUGNAY NG BATAS (GAWA) SA PANANAMPALATAYA.
Mga Taga-Galacia 3:21,23-26 Ang ibig bang sabihin nito'y sumasalungat ang Kautusan sa mga
pangako ng Diyos? Hinding-hindi! Kung nakapagbibigay-buhay sana ang Kautusan, ang tao'y
magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya rito. Bago dumating ang
panahon ng pananampalataya, tayo'y ikinulong ng Kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito
kay Cristo ay mahayag. Kaya't ang Kautusan ang naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating si
Cristo upang tayo'y mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ngayong
sumasampalataya na tayo kay Cristo, wala na tayo sa pangangalaga ng Kautusan. Dahil sa inyong
pananalig kay Cristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos.
ISIPIN ANG TUNGKOL SA MGA: KUNG ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabubuting
gawa:
1. Gaano karaming mabuting gawa ang dapat gawin ng tao upang maligtas?

2. Sino ang maghuhusga kung sapat na ang mabubuting gawa ng isang tao?
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ANO ANG KASALANAN?
Sinasabi ng Bibliya maliban na tayo ay magsisi, tayong lahat ay mamatay. (Lukas 13:3). Ngunit ang
mga tao hindi magsisi hanggat di nila nakikita na sila ay makasalanan. ANG KASALANAN AY
ANG PAGLABAG SA KAUTUSAN NG DIYOS.
1 Juan 3:4 Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay
paglabag sa kautusan.
1. Ang kasalanan ay paggawa ng mga gawaing nasasalungat sa mga utos ng Diyos; tulad ng pagpatay,
panggagahasa, pagnanakaw, pagsisinungaling, sobrang pagnanasa. (Sumangguni sa Sampung Utos).
Ito ay Kasalanan ng Paggawa.
2. Ang Diyos ay ang Tagapagbigay ng Batas! Siya lang ang nagtatakda ng pamantayan kung saan ang
tao ay sinusukat. Isang pagkakamali lang ay tinuturing nang paglabag sa lahat ng Kautusan/Batas.
Dahil ikaw ay ngkasala hindi sa mga bagay na isinasaad sa Batas kundi sa Tagapagbigay ng Batas.
Santiago 2:10 Ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa iba pang mga utos ay lumalabag pa rin sa
buong Kautusan.
Mga Salmo 51:4 Laban sa iyo, sa iyo lamang ako nagkasala, at nakagawa ng kasamaan sa iyong
paningin: upang ikaw ay ariing ganap pag nagsasalita ka, at maging malinis pag humahatol ka.
ANG KASALANAN AY ANG HINDI PAGGAWA NG MGA MABUTING BAGAY NA DAPAT
NATING GAWIN.
Santiago 4:17 Ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti ngunit hindi iyon ginagawa ay
nagkakasala.
Maaaring hindi tayo nagkasala sa pagsasabi ng mga kasinungalingan, ngunit pinamamahagi ba natin
ang katotohanan ng Diyos? Maaaring hindi tayo nagkasala sa pagnanakaw, ngunit tayo ba ay
nagbibigay sa mga maralita? Ito ay tinatawag na Kasalanan ng Hindi Paggawa.
ANG KASALANAN AY HINDI PAGPASA SA KALUWALHATIAN NG DIYOS.
Sa pamantayan ng kabutihan ng tao maaari nating sabihin na tayo ay medyo mabuti, ngunit sa
pamantayan ng Diyos walang taong sapat ang kabutihan.
Roma 3:23 Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
Isaias 64:6 Sapagka't kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay
naging parang basahang marumi: at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat; at tinatangay kami ng
aming mga kasamaan, na parang hangin.
ANG KASALANAN AY ANG PAMUMUHAY PARA SA SARILI SA HALIP NA PARA SA
DIYOS
Ang kasalanan ay pamumuhay sa ating \sariling pamamaraan\, pagkakaroon ng maling layunin,
pamumuhay sa ilalim ng maling panginoon, 'SARILI'.
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Isaias 53:6 Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw; tayo ay tumungo bawa't isa sa kaniyang
sariling daan; at ipinasan sa kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat.
ANG KASALANAN AY HINDI PAGMAHAL SA DIYOS NG ATING KABUOAN.
Sa pagsagot sa tanong na kung ano ang pinakadakilang utos, ay sumagot si Hesus,in Marcos 12:30
Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong
lakas. Kung ito ang pinakamalaki at pinakamahalagang kautosan, ibig-sabihin ang pagsuway nito ay
ang pinakamalaking kasalanan.
ANG KASALANAN AY ANG PAGTANGGI KAY HESUS. Ang pinakamalaking pagkakamali:
Pagtanggi kay Jesus na Siyang tanging lunas sa ating mga kasalanan na handog ng Diyos. Mga Gawa
4:12

2 Tesalonica 1:8-9 - Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ang lahat ng
hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa Magandang Balita ng ating Panginoong Jesus. Ang
parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila
niyang kapangyarihan.
Juan 3:36 - Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi
sumusunod sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang poot ng
Diyos.
Hamon: Ang pag-usisa sa iyong tunay na kalagayan ay nagbubukas ng pinto tungo sa iyong kaligtasan
sa pamamagitan ng pagsisisi. Huwag manatili sa ilalim ng pagkondena. Magsisi at tanggapin ang
kapatawaran ng Diyos.
15
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ANG TIMBANG NG KASALANAN
Dahil sa paglago ng kasamaan sa mga huling araw, binabale wala lang ng tao ang kasalanan. Ito ang
pumipigil sa kanila upang magsisi at lumingon sa Diyos para sa Kanyang awa at kapatawaran. Dapat
mapagtanto ng mga tao ang pagkalubha at pgkabigat ng kanilang mga kasalananbasi sa paghayag sa
katunayang ang kasalanan ang siyang dahilan sa pagkamatay ng anak ng Diyos sa krus. Ang pasanin
ng mga kasalanan ng tao'y kinarga ni Jesus.
1. ANG LAHAT NG KASALANAN AY NAGDUDULOT NG KAMATAYAN
Ang bawat uri ng kasalanan ay pareho lang sa mata ng Diyos. Ang relihiyon ay may nakalilitong paguuri ng kasalanan at sa gayo'y ngdudulot ng kahalayang walang pagsisisi o pagkalungkot. Ang lahat
ng kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan sa kaluluwa at kamatayang karapatdapat. Roma 6:23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan!
1 Corinto 6:9-10 - Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng
Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili! Ang mga nakikiapid, sumasamba sa diyus-diyosan,
nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing,
nanlalait ng kapwa, o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos.
2. ANG LAHAT NG TAO AY NAGKASALA
Lahat ng uri ng tao ay pare-parehong makasalanan sa mata ng Diyos: ang mayaman at mahirap,
malaya man o bilanggo, ang amo at ang mga alipin. Lahat tayo ay makasalanan. Ang Diyos ay tama at
tayo ay mali.

Roma 3:10 - Ayon sa nasusulat, "Walang matuwid, wala kahit isa."
Roma 3:23 - Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng
Diyos.
I Juan 1:8 - Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa
atin ang katotohanan.
3. ANG LAHAT AY DAPAT PARUSAHAN

16

www.plantanotherchurch.com

Ang bawat isa ay nagkasala at magbibigay ng pagtutuos sa kanyang buhay sa Diyos.
Roma 2:11 sapagkat walang itinatangi ang Diyos.
Ezekiel 18:20 Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay: ang anak ay hindi magdadanas ng
kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak.
4. ANG LAHAT NG PARUSA SA KASALANAN NG TAO AY BINUHOS KAY HESUS
Dahil bawat tao ay nagkasala, walang sinuman ang may pagkakataong makatanggap ng tulong mula
sa ibang tao. Tanging ang isang walang kasalanan lamang ang maaaring mkapagligtas, at ang walang
kasalanang iyon ay si HESUS ang Anak ng Diyos. Nalasahan Niya ang kamatayan para sa bawat
isa.Isipin kung gaano kabigat ang kasalanan ng sangkatauhan at ang parusang binuhos sa Kanya!

Hebreo 2:9 - Subalit alam nating si Jesus, kahit na sa kaunting panaho'y ginawang mas mababa kaysa
mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa kanyang kamatayan. Dahil sa
kagandahang-loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay mamatay para sa ating lahat.
CHALLENGE:
Kahit na ang lahat ng kasalanan ay may dulot na kamatayan, ang lahat ng kasalanan ay maaari
magkaroon ng kapatawaran. Binayaran na ni Jesus ang lahat ng kaparusahan sa ating mga kasalanan.
Siya ang ating kahalili. Namatay Siya kapalit natin. Hindi mo na kailangang pagbayaran pa ang mga
kaparusahan ng iyong kasalanan.
1 Juan 5:12-13 - Ang sinumang pinapanahanan ng Anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang
hanggan, ngunit ang hindi pinapanahanan ng Anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na
walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa Anak
ng Diyos ay may buhay na walang hanggan.
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PAGSISISI
Kailangan ng mga taong maunawaan kung ano ang pagsisisi ng sa gayon ay tunay silang mangagsisi.
ANO ANG HINDI PAGSISISI
1. HINDI LANG SARILING PANINIWALANG NAGKASALA pakiramdam na may kasalanan.
Ang pagsisi ay nagsisimula sa gawa ng Banal na Espiritung pagpapatunay na nagkasala.
Juan 16:8 Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila
tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Ngunit
pagkakaroon ng`pakiramdam na nagkasala' ay hindi nangangahulugang titigil ang mga ito ng paggawa
ng mga bagay-bagay kung saan sila ay nagkakasala. Halibawa - si Felix sa Gawa 24:24-25.
2. HINDI LANG PAGDADALAMHATI DAHIL SA KASALANAN pagdadamdam dahil sa
kasalanan

May dalamhating nangyayari lamang kapag nahuli, o sa pagdurusa dahil sa kinahinatnan ng
pagkakasala. Ngunit walang galit para sa kasalanan na sapat upang tapusin na ito. Ito ay tinatawag na
makamundong pagdadalamhati.
2 Corinto 7:10 - Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago
tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan.
3. HINDI LANG REPORMASYON - Susubukang maging isang mabuting tao. Marami ang
sumubok pamamagitan ng sariling pagsisikap na maging mas mabuting tao. Ngunit ang sarlingpagsisikap ay may ugat ng sariling-katuwiran na hindi kinikilala ang pangangailangan sa tulong ng
Diyos. Samakatuwid, ang tao ay walang tunay na pangangailangan na magsisi.
Isaias 64:6 Sapagka't kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay
naging parang basahang marumi: at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat; at tinatangay kami ng
aming mga kasamaan, na parang hangin.
4. HINDI PAGIGING RELIHIYOSO - dulog sa mabuting gawaing pangrelihiyon. Ang mga
Pariseo ay lubhang napakarelihiyoso ngunit si Jesus ay humingi sa kanila ng patunay ng tunay na
17
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Mateo 3:7-8 Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduseo upang
magpabautismo, sinabi niya sa kanila, Lahi ng mga ulupong! Akala ba ninyoy makakatakas kayo sa
parusa ng Diyos? 8Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayoy talagang nagsisisi na.
ANO ANG PAGSISISI
1. PATUNGO SA DIYOS
a. PAGHINGI NG PAUMANHIN DIYOS PARA SA IYONG KASALANAN. Ang tunay na
pagsisisi ay pagdadalamhati sa Diyos dahil sa iyong mga kasalanan.Awit 51:1,4 Maawa ka sa akin,
Oh Dios, ayon sa iyong kagandahang-loob: ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan
ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang.

b. PANUNUMBALIK SA DIYOS Zacarias 1:3 Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo.
Manumbalik kayo sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng
Panginoon ng mga hukbo.
2. PATUNGO SA KASALANAN
a. AMINING KASALANAN ANG KASALANAN Awit 32:5 Aking kinilala ang aking kasalanan sa
iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli: aking sinabi, \aking ikukumpisal ang aking
pagsalangsang sa Panginoon; at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan.\
b. KAPOOTAN ANG KASALANAN - (EZE 20:43) At doo'y maaalaala ninyo ang inyong mga lakad,
at lahat ng inyong gawa, na inyong pinagpakadumhan; at inyong kayayamutan ang inyong sarili sa
inyong sariling paningin dahil sa lahat ninyong kasamaan na inyong ginawa.
c. PAGTIGIL AT PAGTANGGI SA KASALANAN - (Mga Kawikaan 28:13) Ang nagkukubli ng
kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik-loob at nagsisisi. At
ROMA 6:13.
3. PATUNGO SA SARILI - Pagtalikod sa sarili at pamumuhay para sa Diyos.
2 Corinto 5:15 Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang
mabuhay para sa sarili, kundi para kay Cristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila.
19
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HAMON: Ang Diyos ay handang magpatawad, ngunit una, hinihingi Niya ang tunay na pagsisisi.
Acts 17:30 Sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng mga
tao, ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisi't talikuran ang kanilang
masamang pamumuhay.
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PARA MAKASIGURO
Paano ka makasisiguro, bilang isang bagong mananampalataya, na ikaw ay talagang ligtas? Ang
pangunahing armas ng atake ni Satanas laban sa mga bagong mananampalataya ay ang pagduda. Kaya
mahalagang maunawaan mo kung ano ang sinasabi ng Diyos sa yo upang ikaw ay makasiguro sa
iyong karanasan.
Mateo 13:19 Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos ngunit
hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang
Masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan.
1. ANG DIYOS AY HINDI NAGSISINUNGALING Mga Taga-Roma 3:4 Ang Diyos ay tapat at
totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao.

2. MANIWALA SA PATOTOO NG DIYOS
Ang pag-aalinlangan sa patotoo ng Diyos ay pag-aakusa sa Diyos ng pagsisinungaling. Maniwala sa
patotoo ng Diyos sa halip na sa diablo o sa salita ng tao na maaaring magdulot ng pagdududa.
1 Juan 5:9-13
9 Kung pinaniniwalaan natin ang patotoo ng mga tao, higit nating dapat paniwalaan ang patotoo ng
Diyos, at ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang Anak.
10 Ang sinumang sumasampalataya sa Anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang
Diyos ay ginagawang sinungaling ng sinumang hindi sumampalataya sa Diyos, sapagkat hindi ito
naniniwala sa patotoo niya tungkol sa kanyang Anak.
11 At ito ang patotoo: ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y
makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang Anak.
12 Ang sinumang pinapanahanan ng Anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan, ngunit
ang hindi pinapanahanan ng Anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan.
13 Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa Anak ng Diyos ay
may buhay na walang hanggan.
3. TATLONG MAPAGKUKUNAN NG KASIGURADUHAN
a. Ang Salita ng Diyos ay totoo, at hindi kasinungalingan
Tito 1:2 at bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang
21 hanggan. Bago pa likhain ang sanlibutan, ang
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buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na kailanma'y hindi sinungaling.
Hebreo 6:18.. hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito: ang
kanyang pangako at sumpa. Kaya't tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na
umaasa sa mga pangako niya.
b. Mayroon kang Cristo, Siya ay nasa buhay mo ngayon.
Juan 3:36 Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi
sumusunod sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang poot ng
Diyos.
Juan 5:24 Pakatandaan ninyo: ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay
may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa
kamatayan.
c. Ang patotoo ng Espiritu ng Diyos na nasa iyo.
Mga Taga-Roma 8:16 Ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak
ng Diyos.

4. MAGKAROON NG TAMANG PUNDASYON SA IYONG PANANAMPALATAYA, HUWAG
MAGTIWALA SA DAMDAMIN
MAGING KATIBAYAN MO ANG KATOTOHANAN NG SALITA NG DIYOS.
Juan 20:31 Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Cristo, ang
Anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya.
1 Juan 5:13 Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa Anak ng
Diyos ay may buhay na walang hanggan.
CHALLENGE: Kanino ka maniniwala? Sa diyablo,sa ibang tao o ang Diyos na hindi
makapagsisinungaling? Sinabi ng Diyos ikaw ay ligtas. Yan ang kalutasan. Maaari ka bang
manalangin ng pasasalamat sa kasiguruhan mayroon ka tungkol sa iyong kaligtasan?
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NGAYON NA IKAW AY NAGPASYA
Angpagtanggap kay Jesu Cristo bilang iyong sariling Tagapagligtas ay ang pinakamatamang desisyon
na iyong ginawa sa iyong buhay. Mapagtanto mo ito habang nakikita mo ang resulta ng iyong
desisyon.
1. SURIIN NATIN ANG EBANGHELYO
a. Ang Ebanghelyo Ay Kapangyarihan ng Diyos Para Magligtas ROM 1:16
Hindi ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa
kaligtasan ng bawat sumasampalataya (Mga Taga Roma 1:16)
b. MAKASALANAN tayo, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sari ROM 3:23
Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. (Mga
Taga Roma 3:23)
c. Ang kabayaran ng kasalanan ay KAMATAYAN Mga Taga-Roma 6:23
Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan
d. Ngunit mahal tayo ng Diyos, ibinigay Niya ang Kanyang Anak upang mamatay para sa atin. ROM
5:8
Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong
tayo'y makasalanan pa. (Mga Taga Roma 5:8)
e. Kaya NGAYON, ang kaligtasan ay isang libreng regalo ROM 6:23
Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Cristo Jesus na
ating Panginoon. (Mga Taga Roma:6:23)
2. ANG IYONG GINAWA UPANG MATANGGAP ANG REGALO NG KALIGTASAN:
a. NAGISISi ka sa iyong pagiging makasalanan LUcas 3:3
kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan. Siya'y nangaral, Pagsisihan at
talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos.
b. INIHAYAG ang iyong mga kasalanan sa Diyos 1 Juan 1:9
Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin
tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at
matuwid.
c. NANIWALA kay kay Hesu Kristo Mga Gawa 16:30-31
"Mga ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila,
"Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan."Â
d. TINANGGAP mo si Hesus sa iyong buhay Juan 1:12
Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging
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3. ANO ANG NANGYARI SA IYO?
a. Si Jesus ay naging iyong Taga pagligtas 1 Timoteo 1:15-17
Dahil itinuring niya akong karapat dapat na maglingkod sa kanya, Totoo ang pahayag na ito at dapat
paniwalaan ng lahat: Si Cristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At
ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan,
upang ipakita ni Cristo Jesus ang kanyang di masukat na pag ibig sa akin, at upang ito'y maging
halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Purihin natin at
luwalhatiin magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan at di
nakikita! Amen..
b. Kinuha Niya lahat ang iyong mga kasalanan Mga Hebreo 10:17
Pagkatapos ay sinabi pa niya, "Kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan"Â.
c. Ikaw ay LIGTAS NA! Mga Taga-Efeso 2:8-9
Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya;
at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili; hindi ito bunga ng
inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman.
d. Naging ANAK KA NG DIYOS Mga Taga-Roma 8:15,16
Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay
sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya
nakatatawag tayo sa kanya ng "Ama, Ama ko!".Â Ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating
espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos.
e. Ikaw ay BAGONG NILIKHA 2 Mga Taga-Corinto 5:17
Kaya't kung nakipag isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati
niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago
f. Si Jesus ay ngasimulang ipakita sa iyo ang kanyang kaharian! Juan 3:3
Sumagot si Jesus, "Pakatandaan mo: malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita
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g. Ikaw ay pinanganak muli, ikaw ay may bagong buhay kay Kristo. Mga Taga-Efeso 2:1-5
Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang
masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritung
naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay
ayon sa ating laman, at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag iisip. Kaya't sa ating likas na
kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng
Diyos at napakadakila ng pag ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Cristo noong tayo'y
mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob.
2 Mga Taga-Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong
nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago.
Taga Hebreo 10:17 Pagkatapos ay sinabi pa niya, "Kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at
kasamaan."

4. SAAN KA KABILANG NGAYON:
a. Hindi na ngayon sa kaharian ng kadiliman ni Satanas 1 Pedro 2:9
Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos,
bayang pag aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahanga hangang ginawa niya. Siya ang
tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga hangang kaliwanagan.
b. Hindi na sa sanlibutan, kundi sa Diyos 1 Juan 5:18-20
Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni
Jesu Cristo, at hindi sila maaaring galawin ng diyablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos, kahit
na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diyablo. At nalalaman nating naparito na ang Anak
ng Diyos at binigyan niya tayo ng pang unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos, at tayo'y
nasa tunay na Diyos, sa kanyang Anak na si Jesu Cristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang
hanggan.
c. Samakatuwid, ang Diyablo ay hindi iyong kaibigan 1 Pedro 5:8
Maging handa kayo at magbantay. Ang diyablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at
aali aligid na naghahanap ng masisila.
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d. Manatiling mgpasakop sa Diyos upang labanan ang Diyablo Santiago 4:7
Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang diyablo at lalayuan kayo
nito.
e. Si Jesus ay mas malaki kesa kay Satanas 1 Juan 4:4
Mga anak, kayo nga'y sa Diyos na at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat
ang Espiritung nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanlibutan.
f. Ang mga mananampalataya ay inihanda para sa mga pagsubok at paghihirap Mga Gawa 14:22
Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. "Daranas
muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos" sabi nila sa mga alagad.
1 Pedro 2:9 Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa
Diyos, bayang pag aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahanga hangang ginawa niya. Siya ang
tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga hangang kaliwanagan.
CHALLENGE: Maging handa at huwag magulat kung ikaw ay matugunan ng pag uusig at oposisyon.
Ang Diyablo ay inalertuhan na di ka na nabibilang sa kanyang kaharian. Ngunit magkaroon ng lakas
ng loob, ikaw na ngayon ay anak ng Diyos, pangangalagaan ka Niya. Pasalamatan ang Diyos sa
libreng regalo ng kaligtasan, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa bagong buhay.
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HANDA KA NANG LUMAGO
Ang iyong desisyon na tanggapin si Cristo bilang iyong Tagapagligtas nagresulta sa mga sumusunod:
1. Ikaw ay naging ang ANAK ng Diyos
Mga Taga-Roma 8:15,16 Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y
gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing
mga anak ng Diyos, kaya nakatatawag tayo sa kanya ng "Ama, Ama ko!". Ang Espiritu ang
nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos.
2. Ikaw ngayon a isang Bagong Nilikha
2 Mga Taga-Corinto 5:17Â Kaya't kung nakipag isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang
bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago.
3. Ikaw ay na ipinanganak na muli, kaya mayroon kang isang BAGONG BUHAY
Mga Taga-Efeso 1:3-5Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu Cristo! Pinagkalooban
niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal at makalangit dahil sa ating pakikipag isa kay Cristo.
Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating
pakikipag isa kay Cristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag
ibig ng Diyos, tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesu Cristo. Iyan ang
kanyang layunin at kalooban. Hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesu Cristo, ang
maluwalhating Ama, na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at
nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala.

ANG PAGLAGO AY ANG katibayan NG BAGONG BUHAY SA IYO!
Sa pagkakaroon ng isang bagong buhay, ikaw ay magtatatag ng isang bagong huwaran ng asal. Kung
ang isang sanggol ay ipinanganak sa natural, ito ay mamatay maliban pangalagaan siya ng kanyang
mga magulang. Ito rin ay totoo bahin sa iyong espirituwal na buhay. Kung pakainin, ikaw ay lalago, at
kung hindi, ito ay mamatay. Nagsimula na ang Diyos sa iyong buhay, gusto Niyang kumpletuhin ito..
ANG IYONG SUSUNOD NA HAKBANG AY ANG PAGLAGO
1. LUMAGO KA SA IYONG BAGONG BUHAY, NA KATULAD NG ISANG SANGGOL Gaya
ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na27
espirituwal upang lumago kayo sa
pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan, 1 Pedro 2:2
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2. Ang paglago ay dapat na patungo sa pagiging tulad ni Kristo Alam nating sa lahat ng bagay ay
gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, silang mga tinawag ayon sa
kanyang layunin. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at
ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang Anak. Sa gayon, ang Anak ang naging
panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Mga Taga-Roma 8:28-29
3. Ang ating Ama sa Langit ay sabik na makita ang ating pag unlad patungo sa kapanahunan.
Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang
sa araw ng pagbabalik ni Jesu Cristo. Mga Taga-Filipos 1:6
Nawa'y lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At nawa'y
panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan,
hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesu Cristo. Tapat ang tumawag sa inyo, at gagawin niya
ang mga bagay na ito. 1 Mga Taga-Tesalonica 5:23-24
4. Inilalaan ng Diyos ang mga pangangailangan ng isang mananampalataya para sa paglago
Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin
upang tayo'y mamuhay na maka Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya ring
tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. 2 Pedro 1:3

MGA PERSONAL NA DISIPLINA TUNGO SA PAGLAGO SA ESPIRITU
1. PAG AARAL AT PAGBULAY BULAY SA SALITA NG DIYOS Ang Bibliya ay ang ating
Espirituwal na pagkain. Ang paglago ay tuwirang katapat sa pagtaas ng ating kaalaman sa Salita ng
Diyos.
1 Pedro 2:2 Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espirituwal upang lumago kayo
sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan.
Mateo 4:4 Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, "Ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay,
kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos."
2. PANALANGIN AT PAKIKIPAG ISA SA DIYOS Ang Panalangin ay maihahalintulad sa ating
paghinga. Ang panalangin ay isang mgkabilaang komunikasyon. Nakikipag usap tayo sa Diyos,
nangungusap sa atin ang Diyos. Ang mga tao na nakikinig sa Diyos ay mayroong Diyos na nakikinig
sa kanila. Basahin, Mga Kawikaan 1:24 31 upang ipakita na dapat may dalawang magkabilaang
komunikasyon sa pagitan ng Diyos at ng mga mananampalataya.
3. PAGSUNOD SA BANAL NA ESPIRITU Inaasahan ng Diyos tayo'y mamuhay na tulad ni Kristo.
Ngunit hindi natin maaaring gawin ito sa ating mga sarili lang. Kaya binigyan sa atin ng Diyos ang
Banal na Espiritu upang magawa natin ito. Kailangan nating mgpasakop sa Banal na Espiritu upang
maging matagumpay at patuloy na magbago. Ang pagbabago ay nangyayari sa pamamagitan ng ating
pagsunod sa tinig ng Banal na Espiritu.
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Mga Taga-Galacia 5:16 Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong
buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman.
HAMON: Simulan ang mga disiplinang ito para sa maagang paglago sa iyong buhay Kristiyano!
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PAGHARAP SA PAG-UUSIG
Dahil ngayon ika'y naniniwala na at tumanggap kay Hesus bilang iyong Tagapagligtas, ikaw ngayon
ay nasa panig na ng Diyos. Tayo ay nakatira sa isang mundo na isinantabi ang Diyos at Kanyang mga
Salita. Kaya ipinagbabala sa atin ng Bibliya na aasahan ang pag uusig kung ika'y mamuhay ng banal.
Ito ay mangyayari, hindi matatakasan. Mapanghahawakan natin ng mabuti ang pag uusig kung
makikita natin ang benepisyo maidudulot nito sa buhay nating mga Kristyano.
Key Verse: Gayundin naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay nang matuwid bilang tagasunod ni
Cristo Jesus ay daranas ng mga pag uusig. 2 Timoteo 3:12
1. ANG PAG-UUSIG AY NAGHUHUBOG SA ATIN
May dalawang baggy na nghuhubog sa ating mag Kristiyano ang Salita ng Diyos (1 Pet. 2:2), at pag
uusig o mga pagsubok. Kung ikaw ay tutubo, kailangan mong harapin ang mundo at tiisin ang mga
pag uusig. Yan ay bahagi ng pagtubo upang lumago
Santiago 1:2 4 Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok.
Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga
pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang
pagkukulang.
Santiago 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos
siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig
sa kanya.
Samakatuwid, tanggapin ang pag uusig bilang mahahalagang bahagi ng iyong paglago.
2. ANG PAG-UUSIG AY NAGBIBIGAY NG KARANGALAN
Ang sangkatauhan ay pinag uusig si Hesus mull pa ng soyaÃ•y nasa lupa. Magpahanggang ngayon
kinapopootan parin Siya ng mudo. Kapag nakatanggap ka ng pag uusig mula sa mundo, ito'y hindi
dahil napopoot sa yo ang mundo; toÃ•y dahlia napopoot ang undo kay Hesus. Kaya ay pag uusig ay
ngbibigay sa atin ng kahanga hangang pribilehiyong tanggapin ang mga palasong pinatatama ni
Satanas kay Hesus. Anong pribilehiyo!

1 Pedro 4:13 14 Sa halip, magalak kayo sa inyong30pakikibahagi sa mga paghihirap ni Cristo upang
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maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kung
kayo'y kinukutya dahil kay Cristo, sapagkat sumasainyo ang Espiritu ng kaluwalhatian, ang Espiritu
ng Diyos.
1 Pedro 4:16 says: Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Cristiano, huwag ninyong ikahiya
ito; sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Cristo.
Juan 15:18 Kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapootan nila
bago kayo.
Marcos 13:13 Kapopootan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang manatiling tapat
hanggang wakas ang siyang maliligtas.
Samakatuwid, magalak kung ikaw ay inuusig
3. ANG PAG-UUSIG AY NAGBIBIGAY NG TAGUMPAY
Matatalo ba tayo ng pag uusig? Maaari nating pagtagumpayan ang mga pag uusig at paghihirap dahil
tinutulungan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Ang pag uusig ay nagbibigay daan
para taco ay sumandal kay Hesus. Sa ating kahinaan ang Kanyang lakas ay nagiging lubos. Maranasan
natin na sa Kanyang lakas maaari tayong maging matagumpay. Iyan ay isang mahusay na karanasan.
2 Mga Taga Corinto 12:9 ganito ang kanyang sagot, Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng
pangangailangan mo; lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina.Â Kaya't
buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang
kapangyarihan ni Cristo.
Mga Taga Roma 8:35 37 Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag ibig ni Cristo? Ang kaguluhan
kaya, ang kapighatian, pag uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Ayon sa nasusulat,
Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay.Â
Hindi! Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal
sa atin.
2 Mga Taga Corinto 12:10 Dahil kay Cristo, walang halaga sa akin kung ako ma'y mahina, kutyain,
pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging
malakas.

Samakatuwid, sumandal kay Hesus upang maranasan ang Kanyang kapangyarihan upang tayo
ay maging matagumpay!
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ANO ANG PANANALANGIN
Nang tinanggap mo si Hesus bilang iyong Tagapagligtas, tinanggap ka rin ng Diyos sa Kanyang
pamilya. Ikaw ay anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, maaari ka na ngayong makipag-usap sa
inyong Ama sa Langit sa pamamagitan ng pananalangin.
1. ANG PANALANGIN KOMUNIKASYON SA DIYOS.. ibig sabihin:
a. Pakikipag-usap sa Diyos - isang pribilehiyo para sa tao na makapangusap sa Kanya na may
pinakamataas na karangalan, pinakamataas na posisyon, pinakamalaking kapangyarihan, Hari ng mga
Hari, at Panginoon ng mga Panginoon, Manlilikha ng Daigdig!
b. Dialogo - Nangungusap ang Diyos sa iyo, nakikipag-usap ka sa Diyos. Dahil dito, ang panalangin
ay nangangailangan ng pakikinig - nakikinig ang Diyos, kailangang makinig ka rin!

2. ANG PANANALANGIN AY PARAAN NG PAMUMUHAY
a. Ito ay normal at dapat patuloy gaya ng ating paghinga! Sinasabi ng Bibliya na kailangang
manalangin tayo ng walang patid. (1TH 5:17).
b. Nagmumula ito sa isang saloobin ng pagtitiwala sa Kanya - na bukod sa Diyos tayo ay wala at
walang magagawa
Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang
nagbubunga nang sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. (Juan 15:5)
Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang
isa't isa, upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. (Santiago
5:16)
MAHAHALAGANG TAGUBILIN PARA SA PANANALANGIN
1. DIREKTAHIN ANG PANANALANGIN SA AMA
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Dinerekta ni Jesus ang Kanyang panalangin sa Ama at tinuruan Niya tayong gawin yun.
Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, "Ama,
dumating na ang oras; parangalan mo na ang iyong Anak upang maparangalan ka niya." Juan 17:1
Ganito kayo mananalangin, "Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan.... Mateo
6:9
Dinederekta natin ang ating pananalangin sa Diyos dahil siya lang ang nakikinig at sumasagot sa ating
mga panalangin..
Hindi Siya tulad ng piping mga idolo ng mga pagano.
Marapat na ikaw, O Diyos, sa Zion ay papurihan, dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitiwan,
pagkat yaong panalangin nila'y iyong dinirinig. Dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. Mga
Awit 65:1-2
Tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan, hindi namin maaangkin, pagkat ito'y iyo
lamang; walang kupas iyong pag-ibig, natatanging katapatan. Ganito ang laging tanong sa amin ng
mga bansa: "Nasaan ba ang inyong Diyos?" ang palaging winiwika. Ang Diyos nami'y nasa langit,
naroroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak
ang kanilang mga diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig,
ngunit hindi makapagsalita, at hindi rin makakita, mga matang pinasadya; di rin naman makarinig ang
kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga na may kamay ngunit
walang pakiramdam, mga paa'y mayroon din ngunit hindi maihakbang, ni wala kang naririnig kahit
munting tinig man lang. Mga Awit 115:1-7
Basahin ang Isaias 44:9-19 ... ang mga talata ay ngtatapos sa ...
Hindi na nila naisip na ang kaputol ng ginawa nilang rebulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto
ng tinapay at karneng kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi
kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy.
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2. MANALANGIN SA PANGALAN NI HESUS
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Nagbigay si Hesus ng legal na karapatan sa atin na gamitin ang Kanyang Pangalan sa panalangin
kapag tayo ay pag-aari Niya.
Sa araw na iyon, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin. Pakatandaan ninyo: anumang hingin
ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Juan 16:23
Tandaan din na wala tayong daan sa Ama sa pamamagitan ng mga sarili natin, o sa pamamagitan ng
iba pang mga pangalan, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus.
Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi
sa pamamagitan ko. Juan 14:6
TANONG PARA IBAHAGI: Ano ang natutuhan mo ngayon tungkol sa panalangin, na bago sa iyo?
Ano ang pinaka-mahalaga sa iyo?
APLIKASYON: Ano ba ang iyong mga pangangailangan? Kami ay manalangin sa ating Ama sa
Langit tungkol sa mga pangangailangan mo ngayon.
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PAGLAGO KASAMA ANG IBANG MANANAMPALATAYA
May mga aspeto ng paglago sa espiritu na mararanasan ng isang Kristiyano kasama ang ibang mga
mananampalataya.Kapag ang isang tao'y nagiging isang anak ng Diyos sa pamamagitan ng
pananampalataya at pagsisisi, dinadagdag siya ng Diyos sa simbahan.
BATAYANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA SIMBAHAN
ANG PINAGMULAN NG SIMBAHAN
a. Si Hesus ang taga-gawa - Mateo 16:18 At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng
batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi
magtatagumpay laban sa kanya.
b. Namatay Siya para sa Kanya, at binili Niya ito -1 Pedro 1:18,19 Alam ninyo kung ano ang
ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang.
Ang ipinantubos sa inyo'y hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos, tulad ng ginto o pilak, kundi sa
pamamagitan ng mahalagang dugo ni Cristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan.
c. Si Kristo ay ang batong panulukan - Mga Taga-Efeso 2:20Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa
pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Cristo Jesus.
d. Si Kristo ang ulo - Mga Taga-Efeso 4:15 Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan
sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Cristo na siyang ulo nating lahat.
Buod: Ang simbahan ay isang banal na ideya, na nagmula sa Diyos!
KAHULUGAN NG SALITANG SIMBAHAN O IGLESIA
a. Ang salitang Greyigo na `ekklesia '- ibig sabihin nito ay" ang mga tinawag at tinawag sa". Sa
Bagong Tipan ito ay tumutukoy sa mga taong tinatawag na lumayo sa kasalanan at tinawag na
mgpasakop sa Diyos.
b.Salitang Ingles na nagmula mula sa salitang-ugat na nangangahulugang `na siyang nabibilang sa
Diyos '.
ANG KONSEPTO NG IGLESIA: KATAWAN, MGA TAO - HINDI LUGAR, HINDI GUSALI
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Ang mga talata sa ibaba ay nagpapakita na ang tumanggap sa mensahe ay idinagdag sa katawan ng
mananampalataya - hindi sa isang organisasyon o sa isang gusali
Isang katawan na may maraming bahagi, bawat bahagi ay may ginagampanan, at lahat ng bahagi ay
may kaugnayan sa bawat isa.
Mga Gawa 2:41 Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo, at nadagdagan ang mga
alagad ng may tatlong libong katao nang araw na iyon.
Mga Gawa 5:14 Samantala, parami nang parami ang mga lalaki at babaing nananalig sa Panginoon.
Ang simbahan bilang isang katawan ay nangangahulugan na ang iglesia ay mga taong may sa
relasyon sa Diyos at sa bawat isa..
Mga Taga-Efeso 4:15-16 Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pagibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Cristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya,
ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan; at kung maayos na
gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan
ng pag-ibig.
ANG MODELO NG SIMBAHAN SA BAGONG TIPAN

Ang buhay ng simbahan ayun sa Bibliya ay binubuo ng pagtitipon ng mga mananampalataya sa
dalawang paraan:
1. SA MGA MALILIIT NA GRUPO
2. BILANG ISANG KONGREGASYON SA PAGDIRIWANG NG SAMA-SAMANG
PAGTITIPON
Mga Gawa 2:46 Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa Templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa
kanilang mga tahanan, at may malinis na kalooban.
Mga Gawa 5:42 At araw-araw, nagpupunta sila sa Templo at sa mga bahay-bahay upang magturo at
mangaral tungkol kay Jesus, ang Cristo.
36 sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahayMga Gawa 20:20 Sa aking pagtuturo at pangangaral
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bahay man, hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo.
MALIGAYANG PAKIISA SA MGA MANANAMPALATAYA dito sa iyong lugar.
1. Makianib sa pagtipon-tipon ng mga mananapalataya
2. Sumali sa isang Grupong Nag-Aaral ng Bibliya na pinakamalapit sa inyo o magtatag ng grupo sa
iyong bahay.
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BAUTISMO SA TUBIG
Ang palatandaan na ang tao ay tuna na nanampalataya sa Panginoon ay ang pagsunod. Inutusan ng
Panginoong Jesus ang lahat ng mga taong naniniwala sa Kanya na magpabautismo sa tubig. Ang
pagpabautismo sa tubing ang siyang unang dapat gawing pagsunod ng isang bagong mananapalataya.
Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos.(I Juan
2:3).
Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa
lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa.
Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo." (Mateo 28:18-19)

NAGPAPAKITA KUNG ANONG NANGYAYARI SA ISANG MANANAMPALATAYA
Para "mabautismohan" ibigsabihin "ganap na labog sa ilalim ng tubig". Ang paglubog sa ilalim ng
tubig at ang pag-angat pataas mula dito ay isang larawan sa isang mananampalatayang kaisa ni Kristo
1. SIYA'Y NAMATAY ... AKO'Y NAMATAY KASAMA NIYA
Mga Roma 6:6-7 Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay
nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus
kasama niya, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng
kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan.
2. SIYA'Y NILIBING.. AKO'Y NILIBING KASAMA NIYA
Mga Roma 6:3-4 Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay
nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Samakatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya
sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Cristo sa pamamagitan ng dakilang
kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay.
3. SIYA'Y NABUHAY... AKO'Y NAGKAROON NG PANIBAGONG BUHAY SA KANYA
Mga Roma 6:5 Sapagkat kung nakasama tayo ni Cristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang
kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang
muling pagkabuhay.
38

4. SIYA'Y UMAKYAT... AKO'Y UMAKYAT SA PAMAMAGITAN NIYA
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Mga Taga-Efeso 2:6 Dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama
niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan.

ANG KAHULUGAN NG PAGBAUTISMO SA TUBIG
1. LARAWAN NG ISANG PAGBUBUROL "Ang pagbautismo ay nagpapakita ng pagtalikod at
paglibing ng isang tao sa kanyang nakaraang makasalanang pamumuhay.. Pansinin muli na ang
pagbautismo ay hindi ngtatapos sa ating nakaraang pamumuhay" magagawa lang iyon ng pagsisi at
pananampalataya kay Kristo. ANG PAGBAUTISMO ang naglilibing sa anomang tinapos ng pagsisi
at pananampalataya.
2. LARAWAN NG ISANG NAKATANIM "Ang pagkabautismo ay sa katunayan ang simula ng
isang bagong buhay. Ngunit marami pang pagdaraanan bago dumating sa kanyang kapanahunan ang
sang maliit na halaman. kailangan pa nitong tumubo at lumago. Ganun din tayo, kung hindi may
panganib na babalik din tayo sa ating dating gawi. Ito ay isang desisyon upang ganap na baguhin ang
ating pamumuhay mula sa pagigingmakasarili at makasalanan, sa pagiging maka-Diyos. Sa
pagpabutismo pinapakita natin ang ating determinasyon na sumunod kay Cristo habang buhay..
KAILAN BA DAPAT MGPABAUTISMO ANG ISANG MANANAMPALATAYA?
SA LALONG MADALING PANAHON (Acts 8:36-38) "Sa mga sibahan sa Bagong Tipang, ang
bautismo ay halos agarang ginagawa matapos na ipinahahayag ng isang mananampalataya si JesuCristo bilang kanyang Panginoon at Tagapagligtas. Hininto ng Eunuch ang kanyang karwahe,
nagpabautismo, at saka ngpatuloy ang kanyang paglalakbay!
HAMON: Kung mahal natin si Jesus tayo ay susunod sa kanyang kautusan.
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BAUTISMO SA BANAL NA ESPIRITU
KASAMA SA HULING SALITA NI HESUS, Basahin Lucas 24:46-49; Mga Gawa 1:4,5,8.
Bago siya umakyat sa langit, ang huling mga salita ni Hesus sa kanyang mga disipolo:
Pumunta at ipangaral ang evangelio sa lahat ng mga bansa; at
- Maghintay hanggang sa ikaw ay masangkapan ng kapangyarihan mula sa Itaas.

TINATAWAG NA PANGAKO NG AMA
Mga Gawa 1:4 Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, "Huwag muna kayong
aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo.
ITO AY KAPANGYARIHAN SA PAGSAKSI
Mga Gawa 1:8 Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y
magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.
PANGUNAHING IBEDENSIYA ANG PAGSASALITA NG IBAâ€™T IBANG WIKA
Pagsasalita ng iba't ibang wika o lenguahe ay kaloob ng Espiritu Santo na ibinigay sa mga naniniwala
bilang isang lenguahe ng panalangin - sa pamamagitan lenguahing panalangin, ang Banal na Espiritu ay
tumutulong sa ating mga kahinaan at nagbibigay-daan sa atin upang manalangin ayon sa kalooban ng
Diyos
Mga Taga-Roma 8:26-27 At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng
Diyos. Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong
manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang
sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang
kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang, ayon sa kalooban
ng Diyos.
PAANO TUMANGGAP NG BAUTISMO SA BANAL NA ESPIRITU
1. Hingin ito - Ito ay regalo na ipinangako ng Diyos
40 langit! Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga
Lucas 11:13 .. gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa
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humihingi sa kanya!
2. Tanggapin ito sa pamamagitan ng pananampalataya - Simulang purihin ang Diyos habang tinatanggap
mo ito.
Siya'y sinamba nila at pagkatapos ay masayang-masaya silang bumalik sa Jerusalem. Palagi silang nasa
Templo at doo'y nagpupuri sa Diyos. (Lucas 24:52-53)
3. Simulang mgsalita ng iba't ibang lenguahe.
Ang Banal na Espiritu ang nagbibigay daan sa yo na mgsalita ng ibang lenguahe, kaya't ikaw, hindi ang
Banal na Espiritu ang ngsasalsita.
Mga Gawa 2:4 At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang
wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu.
Mga Gawa 19:6 Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, ang banal na espiritu ay bumaba
at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos.

ITO AY PARA SA LAHAT NG MANANAMPALATAYA
Mga Gawa 2:4 at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo
Mga Gawa 2:38 Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo't talikuran ang inyong mga kasalanan at
magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu-Cristo upang kayo'y patawarin; at ipagkakaloob sa inyo ang
Espiritu Santo."
HAMON: Ito ay para rin sa iyo!
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