PAGPAPALAGANAP NG EBANGHELYO SA
PAMAMAGITAN NG PAGDIDISIPULO
(DISCIPLESHIP EVANGELISM O DE)

ANTAS 1
Isinulat ni Andrew Wommack at Don Krow

Andrew Wommack Ministries
Woodland Park, Colorado

Maliban kung ipinahayag, ang lahat ng mga binanggit ayon sa Banal na Kasulatan sa Lumang
Tipan ay nanggaling sa Ang Dating Bibliya (1905) at ang lahat ng Kasulatan sa Bagong Tipan
ay nanggaling sa Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version, taon ng rebisyon 2021.

© 2021 By Andrew Wommack Ministries, Inc
Andrew Wommack Ministries, Inc
PO Box 3333
Colorado Springs 80934-3333
www.awmi.net
ISBN:
Item Code:
All rights reserved under International Copyright Law.
Ang materyal na ito ay inilimbag na walang intensyon na ibenta o pagkakitaan, ngunit
pinahihintulutan ang mga kontribusyong pinansiyal upang masakop ang iba pang gastusin sa
paglimbag.

www. awmi.net/resources/free DE downloads
Ang materyal na ito ay inilimbag na walang intensyon na ibenta o
pagkakitaan, ngunit pinahihintulutan ang mga kontribusyong pinansiyal
upang masakop ang iba pang gastusin sa paglimbag.

4

PAGPAPALAGANAP NG EBANGHELYO SA
PAMAMAGITAN NG PAGDIDISIPULO
(DISCIPLESHIP EVANGELISM O DE)

ANTAS 1

ARALIN 1

ANG BUHAY NA WALANG-HANGGAN
Isinulat ni Andrew Wommack
Isa sa mga kilalang talata sa Bibliya ay ang Juan 3:16. Halos ang lahat ay alam na ito
mula pa sa pagkabata, subalit naniniwala ako na ito ay hindi talaga naiintindihan sa malalim
na kahulugan at dahil ito ay naisasabuhay o naisasakatuparan sa maling kaparaanan.
Juan 3:16 ay nag sasabi, Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na
ibinigay Niya ang Kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinoman na Kaniya’y sumampalataya
ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang-hanggan.
Naituro sa karamihan na ang kasulatan na ito ay ginamit upang ituro na si Hesus ay
dumating at namatay para sa ating mga kasalanan upang hindi tayo mapahamak. Samantalang
ito ay totoo, ang tunay na layunin ng pagparito ni Hesus dito sa lupa ay upang tayo ay hindi
mapahamak at magkaroon ng buhay na walang-hanggan. Ang kasalanan ay tumayong
hadlang upang makamit natin ang buhay na walang-hanggan.
Totoo na si Hesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, at totoo rin na kung tayo ay
mananampalataya kay Hesus ay hindi tayo maparurusahan, subalit may higit pang mensahe
ang Ebanghelyo bukod dito. Ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo ay ibig ng Diyos na bigyan
ka ng buhay na walang-hanggan. Ngayon, hayaan mo na ipaliwanag ko ito.
Noong gabi bago ipako sa krus si Hesus, Siya ay nanalangin at sinabi Niya, At ito ang
buhay na walang-hanggan, na Ikaw ay makilala nila na tunay at iisang Diyos at isinugo Mo ang
iyong anak na si Hesu Kristo (Juan 17:3).
Sinasabi nito na ang buhay na walang-hanggan ay ang kilalanin ang Ama, bilang tunay
na Diyos, at kilalanin si Hesus, na Kaniyang isinugo. Ito ang buhay na walang-hanggan.
Marami ang nag-aakala na ang buhay na walang-hanggan ay ang mabuhay magpakailanman.
Oo, ang bawat tao ay mabubuhay ng walang katapusan. Ang kamatayan ay hindi ang katapusan
ng buhay ng tao. Ang espiritu at kaluluwa ay babalik sa Diyos. Ang katawan ay mabubulok sa
libingan. Ang katotohanan ay ang bawat tao na nabuhay sa lupa ay magpapatuloy na mabubuhay
sa espiritu. Kaya ang sabihing ang buhay na walang-hanggan ay ang mabuhay na walang
kamatayan ay hindi ang buong katotohanan — ang lahat ay mabubuhay magpakailanman.
Ang bersikulong ito ang nagpapaliwanag na ang mabuhay na walang-hanggan kasama ang
Diyos ay hindi kusang makakamtan ng lahat.
Sinasabi ng iba, “Ang buhay na walang-hanggan ay ang mabuhay magpakailanman
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sa langit laban sa mabuhay magpakailanman sa impiyerno.” Ngunit ang buhay na walanghanggan na tinutukoy ni Hesus sa Juan 17:3 ay upang makilala ang Diyos at si Hesu Kristo. Ito’y
higit pa sa kaalamang intelektuwal. Ang salitang “makilala” ay ginamit sa buong Kasulatan
upang maipahayag ang pinakamalalim at personal na relasyon na maaaring makamtan ng
isang tao.
Ang tunay na layunin ng kaligtasan ay hindi ang mabuhay ng walang-hanggan sa langit,
kahit gaano pa kaganda ang layunin na ito. Ang tunay na layunin ng kaligtasan ay upang
magkaroon nang malalim at personal na relasyon sa Panginoong Diyos. Marami sa tao
ang humihingi ng kapatawaran sa Diyos subalit hindi nila kailanman naging layunin ang
magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos.
Kapag hindi naipaliwanag ang tunay na layunin ng kaligtasan, pinawawalang halaga
natin ang Mabuting Balita. Kung ipapahayag ang kaligtasan sa paraan na tumutukoy sa mga
espirituwal na bagay lamang at kapaki-pakinabang sa atin sa hinaharap, sa kawalang-hanggan,
hindi natin tinutulungan ang tao. Maraming tao ang nabubuhay na parang nasa impiyerno
na sila. Marami ang depressed, nabubuhay sa kasalatan, hindi pagkakaintindihan, rejection,
nasasaktan, at hindi matagumpay na buhay may-asawa. May mga taong nabubuhay sa
pakikipagsapalaran. Kung ang kaligtasan ay panghinaharap lamang, maraming tao ang hindi
magpapasya na tanggapin si Hesus sa dahilang sila’y lubhang abala sa pakikipagsapalaran sa
buhay.
Ang katotohanan ay hindi lamang pumarito si Hesus upang magbigay-daan sa ating
tadhana, sinasabi ng Galacia 1:4, naparito si Hesus upang ilayo tayo sa kasamaan ng mundong
ito, at upang mabuhay tayo nang magpawalang-hanggan sa langit sa pagpapala at hindi sa
parusa at sumpa ng impiyerno. Pumarito si Hesus upang bigyan tayo ng malalim at personal
na relasyon sa Diyos Ama.
Naparito si Hesus upang ibalik tayo sa isang malapit, malalim at personal na relasyon sa
Kaniya. Mahal ka ni Hesus. Ibig ni Hesus na makilala ka ng personal. Buhay na kaaya-aya ang
handog ni Hesus sa atin na higit pa sa kaya nating makamtan sa anumang kaparaanan.
Ganito ipinahayag ni Hesus sa Juan 10:10: Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang
magnakaw, pumatay, at sumira. Dumating ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, at
magkaroon nito nang sagana. Ibig ng Diyos na bigyan ka ng buhay na walang-hanggan. Ibig ng
Diyos na bigyan ka ng buhay na masagana, at ako ay naniniwala na kailangan mo ito ngayon
— at gusto mo ito. Si Kristo ay namatay hindi lamang upang magkaroon ka ng kapatawaran
sa iyong mga kasalanan, at upang ikaw ay mailapit sa Kanya. Kung wala ka pang relasyon sa
Panginoon, kailangan mong makilala Siya ayon sa naipaliwanag na layunin. Kung ikaw ay
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naipanganak na muli (born again), higit pa sa kapatawaran ng iyong kasalanan ang iyong
natamo kundi ang isang buhay na walang-hanggan kasama ang Diyos Ama.
MGA KATOTOHANAN PATUNGKOL SA BUHAY NA WALANG-HANGGAN
A. Ang layunin ng Mabuting Balita ay buhay na walang-hanggan (Juan 3:16).
B. Ang buhay na walang-hanggan ay ang makilala ang Diyos (Juan 17:3).
C. Ang makilala ang Diyos ay nangangahulugang isang malalim na relasyon.
(1 Corinto 6:16-17).
D. Ang buhay na walang-hanggan ay maaari ng makamtan ngayon (1 Juan 5:12).
E. Nais ng Diyos na magkaroon nang personal na relasyon sa iyo (Pahayag 3:20).
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MGA TANONG PATUNGKOL SA PAG-AARAL NA ITO
1. Basahin ang Juan 3:16. Ano ang layunin ng Diyos noong ipinadala Niya si Hesus dito sa
mundo?
Juan 3:16 Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya
ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag
mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang-hanggan.
2. Ang paggamit ng salitang “makilala” sa Bibliya na ang ibig sabihin ay ang pagkakaroon ng
malalim at pansariling relasyon sa isang tao (Gen 4:1). Basahin ang Juan 17:3. Ano ang ibig
sabihin ng buhay na walang-hanggan, ayon sa bersikulong ito?
Juan 17:3 At ito ang buhay na walang-hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na
tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga’y si Hesu Kristo.
3. Basahin ang 1 Juan 5:11-12. Ayon sa bersikulong ito, kailan nagsisimula ang buhay na
walang-hanggan?
1 Juan 5:11-12 At ito ang patotoo, na tayo’y binigyan ng Diyos ng buhay na walang-hanggan,
at ang buhay na ito ay nasa Kaniyang Anak.
4. Basahin ang Juan 10:10. Anong uri ng buhay ang ibinigay ni Hesus noong Siya ay naparito?
Juan 10:10 Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira.
Naparito ako upang magkaroon ng isang buhay na masagana at ganap.
5. Ilarawan sa sariling pananalita ang buhay na masagana.
6. Ikaw ba ay naniniwala na isinugo ng Diyos ang Kanyang bugtong na Anak na si Hesus
upang mamatay para sa kasalanan ng sanlibutan at sa gayon sinoman ang manampalataya
ay magkaroon ng buhay na walang-hanggan?
7. Maliwanag ba sa iyo na ang buhay na walang-hanggan ay hindi lamang sa haba ng panahon
kundi ang kalidad nito?
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MGA SAGOT
1. Basahin ang Juan 3:16. Ano ang layunin ng Diyos noong ipinadala Niya si Hesus dito sa
mundo?
Upang mailigtas ang sanlibutan, bigyan ng buhay na walang-hanggan ang lahat ng
nanampalataya kay Hesus sa pamamagitan ng pagtanggal ng kaparusahan sa kasalanan.
2. Ang paggamit ng salitang “makilala” sa Bibliya na ang ibig sabihin ay ang pagkakaroon ng
malalim at pansariling relasyon sa isang tao (Gen 4:1). Basahin ang Juan 17:3. Ano ang ibig
sabihin ng buhay na walang-hanggan, ayon sa bersikulong ito?
Ang buhay na walang-hanggan ay ang pagkakaroon ng malalim at personal na relasyon
sa Diyos at kay Hesu Kristo.
3. Basahin ang 1 Juan 5:11-12. Ayon sa bersikulong ito, kailan nagsisimula ang buhay na
walang-hanggan?
Sa oras na tinanggap natin si Hesus sa ating buhay bilang Panginoon at Tagapagligtas.
4. Basahin ang Juan 10:10. Anong uri ng buhay ang ibinigay ni Hesus noong Siya ay naparito?
Buhay na masagana.
5. Ilarawan sa sariling pananalita ang buhay na masagana.
Ang buhay na masagana ay salungat sa kung ano ang sinabi ni Hesus sa pagparito ng
magnanakaw.
6. Ikaw ba ay naniniwala na isinugo ng Diyos ang Kaniyang bugtong na Anak na si Hesus
upang mamatay para sa kasalanan ng sanlibutan at sa gayon sinoman ang manampalataya
ay magkaroon ng buhay na walang-hanggan?
Opo.
7. Maliwanag ba sa iyo na ang buhay na walang-hanggan ay hindi lamang sa haba ng panahon
kundi ang kalidad nito?
Opo.
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KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG
BIYAYA (GRACE)
Isinulat ni Don Krow
Maraming beses na gumamit si Hesus ng mga talinghaga at mga kwento na nagpapahayag
ng mga katotohanang espirituwal. Lukas 18:9-14 ay nag-umpisa sa ganito, Isinalaysay naman ni
Hesus ang talinghagang ito sa mga mapagtiwala sa sarili, mapanghamak sa iba sa paniniwalang
sila ay matuwid. Pinatatamaan ni Hesus ang ganitong uri ng manonood o tagapakinig:
yaong mga nagtitiwala sa sariling kakayanan na sila ay matuwid at pinagwawalang bahala at
minamaliit ang iba. Ito nga ang sinabi ni Hesus sa ganitong uri ng mga tao na nagtitiwala at
nakikita lamang ay ang kanilang mabubuting gawa. Ang tawag natin sa kanila ay matuwid
sa sariling kakayanan na siyang tinukoy ni Hesus na mapagmaliit at sinasabing “higit ang
kabutihan ko sa iba”.
Sa bersikulo 10, si Hesus ay nagsabi, Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang
manalangin — isang Pariseo at isang maniningil ng buwis. Sa kapanahunan ngayon masasabi
natin na sila ay pumunta sa simbahan upang manalangin. Ang isang Pariseo ay maihahalintulad
sa taong relihiyoso. Ang kahulugan ng Pariseo ay “isang taong bukod tangi”, isang taong
lubhang relihiyoso na nagsasabi, “huwag mo akong dungisan! Huwag kang lumapit sa akin.
Hindi ako katulad ng iba! Higit ako sa kanino man!”
Ang isa pang tao na tinukoy ni Hesus ay maniningil ng buwis. Ang maniningil ng buwis
ay kilalang masasama, mga makasalanang tao na mandaraya at manlilinlang. Ang mga taong
ito ay naniningil ng buwis, sa kahit anong kaparaanan, nangungurakot, at ang ibang nakurakot
ay ibinigay nila sa gobyernong Romano, kaya nga hindi sila tinitingala ng mga tao.
Nagpatuloy ang kwento sa bersikulo 11 Ganito ang panalangin ng Pariseo habang
mag-isa siyang nakatayo, ‘Diyos ko, pinasasalamatan kita na hindi ako tulad ng ibang tao—mga
magnanakaw, mandaraya, mangangalunya o gaya ng maniningil ng buwis na ito.’ Ibig ko na
bigyan mo ng pansin ito. Kanino nanalangin ang Pariseong ito? Ang totoo siya ay nananalangin
sa kaniyang sarili kahit pa binanggit niya ang salitang “Panginoon” at gumagamit ng mga
tamang salita. Hindi binigyang pansin ng Diyos ang kaniyang panalangin, at makikita natin
dito kung bakit. Bigyang pansin ang kaniyang panalangin, “Panginoon pinasasalamatan kita
na hindi ako gaya ng ibang mga tao.” Ang Pariseo, ang taong relihiyoso ay nagsabi, “Hindi ako
gaya ng ibang mga tao. Hindi ako makasalanan. Hindi ako nangingikil, hindi ako liko, hindi
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ako mangangalunya, at hindi ako tulad ng maniningil ng buwis na ito na nagpunta dito upang
manalangin.” Makikita dito na hinamak at minaliit niya ang iba sa pag-aakalang mas mataas
siya sa kanila.
Sa bersikulo 12, sinabi ng Pariseo Dalawang ulit akong nag-aayuno sa isang linggo.
Nagbibigay ako ng ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Ang sinasabi nya,
“Pansinin ang ginagawa ko?” Alam mo ba ang ibig sabihin ng pag-aayuno? Ang tunay na
kahulugan nito ay ang pagliban sa pagkain. Siya rin ay nagbibigay salapi sa bahay sambahan. Isa
siya sa mga tao na nagsasabing, “Huwag mo akong abalahin! Nabubuhay ako nang masagana!
Tumutulong ako sa mga nangangailangan! Tumutulong ako ng salapi sa bahay sambahan!”
At ngayon, tingnan naman natin ang maniningil ng buwis sa bersikulo 13, Samantala,
ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit at
hinahampas ang kanyang dibdib sa pagsasabing, ‘Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang
makasalanan!’ Pansinin ang kaniyang mga kilos: “nakatayo sa malayo.” Hindi man lamang
siya pumasok sa loob ng bahay sambahan. Siya ay hiyang-hiya sa buhay niya at sa mga bagay
na nagawa niya kaya siya ay nakatayo sa malayo at hindi man lamang makatingala, hindi man
lamang maiangat ang kaniyang mga mata sa langit, sa halip ay kaniyang dinadagukan ang
kaniyang dibdib. Sa Lumang Tipan ang paghampas sa dibdib ay nangangahulugan din nang
pagpunit sa damit, bilang pagsasabi, “patawarin mo ako Panginoon sa mga nagawa ko!” Ito
ay nagpapahiwatig ng pagsisisi, pagpapakumbaba, at kapighatian, ng hindi ipinagwawalang
bahala ng Diyos. Ang maniningil ng buwis na ito, makasalanang tao man siya, ay tumawag sa
Diyos, at nanalangin, “Panginoon, kahabagan mo po ako, ako’y makasalanan!”
Ang bersikulo 14 ay nagsasaad, Sinasabi ko sa inyo, umuwi ang taong iyon na itinuring
na matuwid ng Diyos at hindi ang Pariseo. Sapagka’t ang bawat nagtataas ng kanyang sarili ay
ibababa at ang bawat nagbababa ng sarili ay itataas. Ang maniningil ng buwis ay umuwi na
napawalang sala na, naihayag na siya ay matuwid sa harap ng Diyos, at nasa tamang katayuan
sa Diyos, pinatawad na ng Diyos. Bakit siya pinatawad? Bakit siya umuwi na nasa tamang
katayuan sa harap ng Diyos at hindi ang relihiyosong Pariseo? Dahil itong Pariseo ay itinaas
niya ang kaniyang sarili, na nagsabi “Ako ay higit na mabuti kaysa sa ibang tao! Hindi ako
makasalanan! Hindi ako tulad ng ibang tao,” habang alam ng maniningil ng buwis na wala
siyang matuwid na katayuan sa harap ng Diyos, wala siyang maiaalay sa Kaniya. Siya ay
isang makasalanan. Ang sabi ng Bibliya si Hesus ay pumarito para sa mga makasalanan at
hindi para sa mga matuwid, at lahat ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
Nagpakumbaba ang maniningil ng buwis at natamo niya ang kapatawaran.
Ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang kaligtasan ayon sa biyaya. Biyaya ay isang salitang
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kamangha-mangha, at magbibigay ako ng katanggap-tanggap na kahulugan ng salitang ito, ngunit
ang salitang biyaya ay may mas malalim pang kahulugan. Sa salitang Griyego na kung saan ang
Bagong Tipan ay naisulat ang salitang biyaya ay "charis". Ang katanggap-tanggap na kahulugan
ng salitang biyaya ay: ang walang bayad, ang pabor na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tao kahit
na hindi sila karapat-dapat. Ang maniningil ng buwis na ito ay walang karapatang tumanggap
ng anuman mula sa Diyos, dahil sa kaniyang pagpapakumbaba ay natagpuan niya ang pabor
mula sa Diyos. Mayroon pang isang salita sa Griyego, charisma, ito ay charis na may hulapi
-ma. Ito ay nangangahulugang tiyak na pagpapakita ng biyaya ng Diyos at ang maninignil ng
buwis ay nakatagpo ng katuwiran, tamang katayuan, sa harap ng Diyos bilang kaloob.
Sinasabi sa Roma 5:17, Sapagkat kung naghari ang kamatayan dahil sa pagsuway ng isang
tao, lalong higit ang nakamtan ng mga taong kinahabagan nang sagana at itinuring na matuwid
ng Diyos! Maghahari sila sa buhay sa pamamagitan ng isang tao, si Hesu Kristo. Ang regalong
iniaalok sa atin ng Diyos ay ang pagkakaroon ng tamang katayuan sa Kaniyang harapan, ayon
sa bersikulo, bilang regalo, katuwiran ang natamo ng maniningil ng buwis, ang pagkamatuwid
ay isang regalo na makakamtan lamang sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Ang sabi ng Bibliya
sa Juan 1:17 Sapagkat ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises; ang kagandahangloob at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Ang biyayang ito ay inaalok
lamang sa isang uri ng tao — yaong mga tao na mapagpakumbaba at alam na hindi matuwid sa
harap ng Diyos, na humihingi ng habag sa Diyos. Ang mga taong ito lamang ang makararanas
ng habag mula sa Diyos.
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1. Basahin ang Lucas 18:9. Ano ang parabula?
Lucas 18:9-14 Isinalaysay naman ni Hesus angtalinghagang ito sa mga mapagtiwala sa sarili,
mapanghamak sa iba sa paniniwalang sila ay matuwid [10] Dalawang lalaki ang pumunta
sa templo upang manalangin-isang Pariseo at isang maniningil ng buwis. [11] Ganito ang
panalangin ng Pariseo habang mag-isa siyang nakatayo, ‘Diyos ko, pinasasalamatan Kita
na hindi ako tulad ng ibang tao-mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya o gaya ng
maniningil ng buwis na ito.’ [12] Dalawang ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay
ako ng ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. [13] Samantala, ang maniningil
ng buwis ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit at binabayo ang
kanyang dibdib sa pagsasabing, ‘Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan.!’
[14] Sinasabi ko sa inyo, umuwi ang taong iyon na itinuring na matuwid ng Diyos at hindi
ang Pariseo. Sapagka’t ang bawat nagtataas ng kaniyang sarili ay ibababa at ang bawat
nagbababa ng sarili ay itataas.
2. Basahin ang Lucas 18:9. Kanino ipinapatama ni Hesus itong parabula?
3. Basahin ang Lucas 18:9 (ang pinakahuling bahagi ng bersikulo). Ang mga tao na ang tingin
sa sarili ay matutuwid ay karaniwang may mga napupuna laban sa iba. Ayon sa Lucas 18:9,
anong uri ng pag-uugali ito?
A. Kinagigiliwan ang kapwa.
B. Minamaliit o mababa ang tingin sa kapwa.
C. Mahal nila ang kapwa nila.
4. Basahin ang Lucas 18:10. Dalawang tao ang nanalangin; sa kasalukuyang pananalita saan
sila pumunta upang manalangin?
5. Basahin ang Lucas 18:10. Sino ang mga taong ito?
6. Basahin ang Lucas 18:11. Ano ang panalangin ng Pariseo?
7. Basahin ang Lucas 18:12. Ano ang ibig sabihin ng pag-aayuno?
8. Basahin ang Lucas 18:12. Ano ang ibig sabihin ng pag-iikapu?
9. Basahin ang Lucas 18:13. Saan nakatayo ang maniningil ng buwis? Bakit?
10. Basahin ang Lucas 18:13. Bakit nakayuko itong maniningil ng buwis at hindi nakatingala?
15
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11. Basahin ang Lucas 18:13. Ano ang panalangin noong maniningil ng buwis?
12. Basahin ang Lucas 18:14. Alin sa dalawang lalaking ito ang inihayag na matuwid sa harap
ng Diyos noong siya ay makauwi na?
13. Basahin ang Lucas 18:14. Bakit ang maniningil ng buwis ang naihayag na matuwid at hindi
ang Pariseo?
14. Basahin ang Lucas 18:14. Pinatawad ba ng Diyos ang maniningil ng buwis na ito?
15. Basahin ang Roma 10:13. Kung ikaw ay luluhod at tatawag sa Diyos na galing sa iyong puso
“Panginoon, mahabag ka sa akin, ako ay makasalanan,” gagawin ba ng Diyos sa iyo ang
ginawa Niya sa maninignil ng buwis?
Roma 10:13 Sapagkat, ‘Ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas.’
1 Juan 1:8-9 Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili
at wala sa atin ang katotohanan. [9] Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya
ay tapat at makatarungan na magpapatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis sa atin
mula sa lahat ng kasamaan.
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MGA SAGOT
1. Basahin ang Lucas 18:9. Ano ang parabula?
Ang parabula sa Bibliya ay isang kwento na nagpapahayag ng katotohanang espirituwal.
2. Basahin ang Lucas 18:9. Kanino ipinapatama ni Hesus ang talinghaga?
Sa mga nagtitiwala sa kanilang sariling kakayanan na sila ay matuwid.
3. Basahin ang Lucas 18:9 (ang pinakahuling bahagi ng bersikulo). Ang mga tao na ang tingin
sa sarili ay matutuwid ay karaniwang may mga napupuna laban sa iba. Ayon sa Lucas 18:9,
anong uri ng pag-uugali ito?
B. Minamaliit o mababa ang tingin sa kapwa.
4. Basahin ang Lucas 18:10. Dalawang tao ang nanalangin; sa kasalukuyang pananalita saan
sila pumunta upang manalangin?
Sa simbahan.
5. Basahin ang Lucas 18:10. Sino ang mga taong ito?
Isang Pariseo at isang maniningil ng buwis.
6. Basahin ang Lucas 18:11. Ano ang panalangin ng Pariseo?
Panginoon, pinasasalamatan Kita, na hindi ako gaya ng ibang mga tao (hindi ako
makasalanan). Hindi ako manloloko, ako’y patas, hindi ako mapangalunya, o hindi
man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito.
7. Basahin ang Lucas 18:12. Ano ang ibig sabihin ng pag-aayuno?
Pagliban sa pagkain.
8. Basahin ang Lucas 18:12. Ano ang ibig sabihin ng magbigay ng ikapu?
Pagbibigay ng ika-sampung bahagi ng kinita.
9. Basahin ang Lucas 18:13. Saan nakatayo ang maniningil ng buwis?
Sa malayo.
Bakit?
Ikinahihiya niyang pumasok sa simbahan sapagkat siya ay lubhang makasalanan, kaya
siya ay nanatili sa labas.
10. Basahin ang Lucas 18:13. Bakit nakayuko itong maniningil ng buwis at hindi nakatingala?
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Siya ay hiyang-hiya.
Nakagawa ka na ba ng kamalian at hindi ka makatingin ng diretso?
11. Basahin ang Lucas 18:13. Ano ang panalangin noong maniningil ng buwis?
Panginoon, mahabag ka sa akin-ako’y makasalanan!
12. Basahin ang Lucas 18:14. Alin sa dalawang lalaking ito ang inihayag na matuwid sa harap
ng Diyos noong siya ay makauwi na?
Ang maniningil ng buwis.
13. Basahin ang Lucas 18:14. Bakit ang maniningil ng buwis ang naihayag na matuwid at hindi
ang Pariseo?
Sapagkat nagpakumbaba siya sa harap ng Panginoon. Ang Pariseo ay puno ng
pagmamataas; sa kaniyang pag-aakala ay hindi niya kailangan ng Tagapagligtas.
14. Basahin ang Lucas 18:14. Pinatawad ba ng Diyos ang maniningil ng buwis na ito?
Opo.
15. Basahin ang Roma 10:13. Kung ikaw ay luluhod at tatawag sa Diyos na galing sa iyong puso
“Panginoon, mahabag ka sa akin, ako ay makasalanan,” gagawin ba ng Diyos sa iyo ang
ginawa niya sa maninignil ng buwis?
Opo. Patatawarin at lilinisin Niya ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Basahin ang 1
Juan 1:8-9.
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ARALIN 3

PAGIGING MATUWID SA
PAMAMAGITAN NG BIYAYA (GRACE)
Isinulat ni Don Krow
Sa araw na ito ang pag-aaralan natin ay patungkol sa pagiging matuwid sa pamamagitan
ng biyaya. Sinabi sa Roma 3:21-23, Subalit ngayon ay nahayag na ang pagiging matuwid mula sa
Diyos, at ito ay walang kinalaman sa Kautusan. Pinatunayan ito mismo ng Kautusan at ng Mga
Propeta. [22] Ang pagiging matuwid mula sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya
kay Hesu Kristo. Ito ay para sa lahat ng mga sumasampalataya yamang sa lahat ay walang
pagkakaiba [23] Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at hindi nakaaabot sa kaluwalhatian ng
Diyos.
Pansinin na ang Kasulatan ay nagsasaad, Datapuwa’t ngayon bukod sa kautusan ay
ipinahahayag ang isang katuwiran ng Diyos. Minsan ay nagtanong ako sa isang tao, “Ano
sa akala mo ang kailangan mong gawin upang ikaw ay makarating sa langit?” Ang sagot
niya ay kinakailangan niyang masunod ang Sampung Utos, maging matapat sa kanyang
asawa, mabuhay ng marangal, at marami pang iba. At sinabi ko, “Alam mo ba kung ano ang
kinakailangan mong gawin upang marating ang langit, at maranasan ang presensya ng Diyos,
o ang Kaniyang kaharian?” Kailangan mong maging matuwid na katulad ng sa Panginoon.”
Ang sagot niya, “Pakiulit nga po ang sinabi niyo? Walang sinumang maaaring magkaroon
ng pagiging matuwid tulad ng sa Diyos. Si Hesu Kristo lamang ang may ganitong uri ng
pagkamatuwid!” Ang sabi ko, “Tama ka! Iyan talaga ang tama! Walang sinuman ang nakatupad
ng Kautusan ng perpekto, panlabas o panloob, subalit kailangan natin ang pagiging matuwid
na katulad ng sa Diyos upang tayo ay katanggap-tanggap sa harap ng Diyos.”
Iyan ang eksaktong nakasaad sa bersikulo 21–22, Datapuwa’t ngayon bukod sa kautusan
ay ipinahahayag ang isang katuwiran ng Diyos, na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta;
[22] Sa makatuwid baga’y ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya
kay Hesu Kristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya; sapagka’t walang pagkakaiba. Ang
uri ng pagiging matuwid na iniaalok ng Diyos sa iyo at sa akin ay ang pagiging matuwid
sa pamamagitan ng “pananampalataya kay Hesu Kristo,” at iyon ay para sa lahat ng
mananampalataya. Mayroong dalawang uri ng pagiging matuwid – ang pagiging matuwid
ng tao at ang pagiging matuwid ng Diyos. Ang pagiging matuwid ng tao ay ang kaniyang
pinakamabuting pag-uugali at ang kanyang mabubuting gawa, subalit hindi ito katanggaptanggap sa harap ng Diyos. Ang kailangan mo ay ang pagiging matuwid na katulad ng sa
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Diyos, at inaalok ka ng Diyos - ang pagkamatuwid ng Diyos na hindi nakabatay sa Kautusan.
Sa wikang Griyego, ibig sabihin ang Diyos ay nag-aalay ng Kaniyang sariling katuwiran na
hiwalay sa Kautusan. Ang pagigigng matuwid na ayon sa Kautusan ay ang pagiging matuwid na
naaayon sa gawa, pagsusumikap, pagkamit ayon sa sariling kalakasan upang maging katanggaptanggap sa harap ng Diyos. Ang kaisipan ng lahat ng relihiyon ngayon ay kailangan mong
gumawa, magsumikap, at makatamo upang tanggapin ka ng Diyos. Ang salitang “Gospel” ang
kahulugan ay “mabuting balita”, at ang mabuting balita ng Ebanghelyo ay ang Diyos ay nagaalok ng Kaniyang sariling pagkamatuwid at ang pagtanggap sa lahat ng mananampalataya
sa ginawa ni Hesu Kristo – ang Kaniyang kamatayan sa krus para sa ating mga kasalanan,
pagpataw ng katuwiran na nakabatay sa Kautusan. Ito ang pagiging matuwid ng Diyos na
hiwalay sa Kautusan, na hindi nakabatay sa ating mga gawa, pagsusumikap na ayon sa sariling
kalakasan; at ito ay makakamtan lamang sa pananampalataya kay Hesu Kristo.
Bigyang pansin ang bersikulo 22 na ang pagkamatuwid ng Diyos na para sa lahat ay
nakabatay sa pananampalataya kay Hesu Kristo lamang. Bakit iniaalok ng Diyos sa lahat ang
Kaniyang katuwian? Walang pagkakaiba: [23] ang lahat ay nagkasala at hindi nangagkaabot
sa kaluwalhatian ng Diyos. Ikaw ay nagkasala, ako ay nagkasala, at ang bawat isa ay hindi
nangagkaabot sa panukat ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, ang pinakamahalaga
nating dapat gawin ay pagtanggap, magkaroon ng matuwid na relasyon, at maging matuwid
sa harap ng Diyos … at hindi ito inalok ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan
kundi sa pananampalataya kay Hesu Kristo. Ang pagkamatuwid sa Diyos ay hindi natatamo
sa pamamagitan ng mga gawa, pagsusumikap, pagsusumigasig o pagsusumikap na maging
matagumpay; ito ay natatamo sa pamamagitan ng pananampalataya, pagpapakandili, at
pagtitiwala sa Panginoong Hesu Kristo.
Paano naligtas si Abraham (ang ninuno ng mga Hudyo)? Sinasabi ng Bibliya na siya ay
nanalig sa Diyos — nanalig sa pangako na ibinigay sa kanya ng Diyos — ipinataw sa kaniya ang
pagiging matuwid. Ang katunayan na si Abraham ay naihayag na matuwid sa harap ng Diyos
sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi lamang para sa kaniya. Mababasa natin sa Roma
3:21 – 22 na ang tao ay naihayag na matuwid sa pamamagitan ng kaniyang pananampalataya
kay Hesu Kristo. Sinasabi ng Bibliya na dahil sa ginawang kabayaran ni Kristo sa krus nang
magbubo Siya ng Kaniyang dugo para sa ating kasalanan, ang pagiging matuwid ang naipataw
sa sinuman na nanampalataya kay Kristo.
Sinasabi sa Roma 5:17, Sapagka’t kung, sa pagsuway ngisa, ay naghari ang kamatayan sa
pamamagitan ng isa; lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan
ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid baga’y si Hesu Kristo.
Katuwiran ang inaalok ng Diyos sa iyo, isang kaloob na matuwid na katayuan sa Kaniyang
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harapan. Ang kaloob ay may halaga subalit ito’y walang bayad sa sinumang tatanggap nito.
Kung ikaw ay magbibigay sa akin ng kaloob at sisingilin mo ako, iyon ay hindi na kaloob. Ang
kaloob na katuwiran ay ginawa ng Diyos na abot-kamay para sa iyo at sa akin, at itong pagiging
matuwid na kaloob, pinawalang-sala, at pagiging matuwid sa harap ng Diyos, sa pamamagitan ng
pananampalataya kay Hesu Kristo.
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MGA TANONG PATUNGKOL SA PAG-AARAL NA ITO
1. Basahin ang Tito 3:5. Ang pagiging matuwid ba na kailangan natin ay makakaya nating
gawin?
Tito 3:5 Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa kundi dahil sa kanyang
habag. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng paglilinis ng muling kapanganakan at
pagbabagong buhay na dulot ng Banal na Espiritu.
2. Basahin ang 2 Corinto 5:21. Anong uri ng pagiging matuwid ang kailangan natin?
2 Corinto 5:21 Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa kundi dahil sa
kanyang habag. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng paglilinis ng muling kapanganakan at
pagbabagong buhay na dulot ng Banal na Espiritu.
3. Basahin ang Roma 3:22. Paano natin matatanggap itong pagiging matuwid?
Roma 3:22 Ang pagiging matuwid mula sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya
kay Hesu Kristo. Ito ay para sa lahat ng mga sumasampalataya yamang sa lahat ay walang
pagkakaiba.
4. Basahin ang Filipos 3:9. Ano ang pagiging matuwid sa pamamagitan ng Kautusan?
Filipos 3:9 At ako’y matagpuan na nasa kanya. Wala akong sariling katuwiran batay sa
kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang
katuwirang buhat sa Diyos na nakabatay sa pananampalataya.
5. Basahin ang Galacia 2:21. Paano natin mapawawalang halaga ang biyaya ng Diyos?
Galacia 2:21 Hindi ko pinawawalang halaga ang kagandahang-loob ng Diyos. Kung ang
tao’y ituturing na matuwid sa pamamagitan ng Kautusan, namatay si Kristo nang walang
kabuluhan.
6. Basahin ang Roma 5:17. Paano tatanggapin ang katuwiran ng Diyos?
Roma 5:17 Sapagkat kung naghari ang kamatayan dahil sa pagsuway ng isang tao, lalong
higit ang nakamtan ng mga taong kinahabagan nang sagana at itinuring na matuwid ng
Diyos! Maghahari sila sa buhay sa pamamagitan ng isang tao, si Hesu Kristo.
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MGA SAGOT
1. Basahin ang Tito 3:5. Ang pagiging matuwid ba na kailangan natin ay makakaya nating
gawin?
Hindi.
2. Basahin ang 2 Corinto 5:21. Anong uri ng pagiging matuwid ang kailangan natin?
Ang pagiging matuwid ng Diyos (na nanggagaling kay Kristo).
3. Basahin ang Roma 3:22. Paano natin matatanggap itong pagiging matuwid?
Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesu Kristo.
4. Basahin ang Filipos 3:9. Ano ang pagiging matuwid sa pamamagitan ng Kautusan?
Katuwiran na galing sa akin - mga gawang matuwid na kaya kong gawin.
5. Basahin ang Galacia 2:21. Paano natin mapawawalang halaga ang biyaya ng Diyos?
Mapawawalang halaga ang biyaya ng Diyos kung mananalig tayo sa ating mabubuting
gawa at hindi magtiwala kay Kristo at sa Kaniyang kamatayan para sa ating kaligtasan.
6. Basahain Roma 5:17. Paano tatanggapin ang katuwiran ng Diyos?
Bilang kaloob o regalo.
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RELASYON SA DIYOS
Isinulat ni Andrew Wommack
Isa sa pinaka mahalagang bagay patungkol sa relasyon ay unawain ang tao kung saan
magkakaroon ka ng kaugnayan, at sa ganitong paraan din ang sa Diyos. Kailangan mong
maintindihan ang likas na katangian at katauhan ng Diyos upang magkaroon ka ng malagong
relasyon sa Kaniya. Ang maling pang-unawa sa kalikasan at katangian ng Diyos ay ang
dahilan na maraming tao ay walang positibong relasyon sa Diyos. Ito ang tunay na nangyari
sa "Garden of Eden" kung saan si Adan at Eba ay tinukso ng ahas. Sila ay nadaig ng tukso, at
nangyari na sinuway nila ang Diyos, at nahulog sa kasalanan ang sangkatauhan. Hindi nila
naunawaan ang tunay na kalikasan ng Diyos at ito ang naging dahilan ng pagkahulog nila
sa tukso.
Ang kwento sa Genesis 3:1-5 ay alam ng lahat: Ang ahas nga ay lalong tuso kay sa alin
man sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, Tunay
bang sinabi ng Diyos, Huwag kayong kakain sa alin mang punong kahoy sa halamanan?
[2] At sinabi ng babae sa ahas, Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain
kami: [3] Datapuwa’t sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng
Diyos, Huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo’y mamatay.
[4] At sinabi ng ahas sa babae, Tunay na hindi kayo mamamatay. [5] At sinabi ng ahas sa
babae, Tunay na hindi kayo mamamatay.
Mayroong isang banayad na pahayag ni Satanas dito na ang Diyos ay hindi talagang
isang mabuting Diyos … na sinusubukan Niyang pigilan ang isang bagay mula kay Adan
at Eba … na ayaw Niyang makamtan nila ang kanilang pinakamagaling na kakayahan … at
dahil ayaw Niya na sila ay maging katulad Niya … na ang dahilan kung kaya’t ipinagbawal
Niya ang pagkain ng bunga ng “Tree of the Knowledge of Good and Evil” ay para hadlangan
o saktan sila. Kung iisipin, si Satanas ay sinalungat ang tunay na kalikasan at katangian ng
Diyos nang siraan niya ang Diyos noong sinabi nitong hindi talaga layunin ng Diyos na
ibigay ang pinakamabuti para sa kanila. Ganito rin ang eksaktong nangyayari sa mga tao sa
ngayon. Sinasabi sa kanila ni Satanas, “Kung susundin mo ang Diyos, at hind mo susubukan
ang lahat ng mga bagay na taliwas sa Kaniyang Salita, hindi mo mararanasan ang tunay na
kasiyahan. Ang buhay na ito ay nakakainip … walang kabuhay-buhay.” Ang nakalulungkot
na katotohanan ay pagkatapos masubukan ng mga tao ang bawal na gamot, alcohol, sex,
paghihimagsik, pagpapakasasa, tagumpay sa trabaho, at lahat ng iba pang mga bagay na
kanilang sinubukan ay hindi nagbigay ng kasiyahan. Sa oras na mapagtanto nila ito, sinira na
nila ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, at ang kanilang kalusugan.
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Ang katotohanan ang Diyos ay isang mabuting Diyos, at ang Kaniyang kalooban para sa atin
ay pawang sa ikabubuti lamang natin. Subalit ginagamit ni Satanas ang parehong panunukso sa
atin ngayon na ginamit din niya laban kay Adan at Eba sa “Garden of Eden”, na nagsasabing ang
Diyos ay hindi mabuti. Ang mga may kaunting pang-unawa sa Bibliya ay maaaring makakuha
ng ganitong impresyon dahil may mga pagkakataon sa Salita kung saan tinrato Niya ng malupit
ang mga tao. Sa Aklat ng Mga Bilang 15:32-36, may isang tao na namulot ng mga patpat sa
“Sabbath Day” at siya ay binato hanggang sa mamatay dahil sa hindi pagsunod sa batas ng
Sabbath. Ito’y malupit, ngunit may layunin sa likod ng kaparusahan, kahit na ito ay hindi
maliwanag sa karamihan ng mga tao na walang layuning magsaliksik sa kanilang pagbabasa ng
Kasulatan. Ang maingat na pag-aaral ay ipinapakita sa Kautusan sa Lumang Tipan ay ibinigay
upang gawing lubhang makasalanan ang tao, ayon kay Pablo sa Roma 7:13. Ang layunin ay
hindi napagtanto ng mga tao kung gaano kasidhi ang kanilang kasalanan at sila ay salungat sa
Diyos. Nagkamali sila nang paghahambing sa kanilang mga sarili at pagsukat sa kanilang mga
kilos batay sa ginagawa ng ibang tao.
Kung ang isang tao ay nakagawa ng kasalanan at hindi nasawi, inisip nila na ang kasalanan
ay hindi napakasama, at ibinaba nila ang kanilang pamantayan. Nawala na sa kanila ang tunay
na pananaw ng tama o mali. Kailangang ibalik ng Diyos ang sangkatauhan sa kaniyang dapat na
katayuan, isang tamang pamantayan kung ano ang tamang pamumuhay, kaya’t tatanggihan nila
ang diablo at ang kaniyang panunukso at maintindihan kung ano ang kahihinatnan ng maling
pagpili. At pagkatapos Niyang ibalik ang sangkatauhan sa dapat niyang katayuan at hindi pa rin
tama ang pagpili, kailangan Niyang ipatupad ang Kautusan.
Hindi ginawa ng Diyos ang mga utos sa Lumang Tipan sa layuning, “Hangga’t hindi mo
natutupad ang lahat ng mga kautusang ito ay hindi kita maaring tanggapin o kaya maaring
mahalin”. Hindi ito ang kalikasan at katangian ng Diyos. Subalit ibinigay Niya ang mga utos
upang magkaroon tayo ng tamang pananaw sa kung ano ang tama at mali at ibalik tayo sa
katotohanan na kailangan natin ng Tagapagligtas. Ang maling akala ng tao, kailangan silang
maging perpekto bago sila mahalin ng Diyos, at nagkaroon ng maling kaisipan na ang pag-ibig
ng Diyos sa kanila ay batay sa kanilang mga gawa. Inakala nila na kailangan nilang gawing tama
ang lahat bago sila tanggapin ng Diyos, ngunit hindi ito ang mensahe ng Bibliya.
Ang puso ng Diyos ay ang maibalik ang sangkatauhan sa Kaniya at hindi hatulan
… hindi ipataw ang kanilang mga kasalanan … na hindi gamitin ang kasalanan laban sa
kanila. Ito ang puso ng Diyos para sa mga tao na nasa Bibliya at ito rin ang nasa puso Niya
para sa iyo ngayon. Kinakailangan mong maintindihan ang tunay na puso ng Diyos, na
Ang Diyos ay pag-ibig (1 Juan 4:8). Hangad Niya na alisin ang iyong mga kasalanan at anuman
na maghihiwalay sa iyo sa Kaniya. At ito ay Kaniyang nagawa na sa pamamagitan ng ating
Panginoong Hesu Kristo, at ngayon ay inaalok ka Niya ng relasyon, hindi sa pamamagitan
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ng iyong mga gawa subalit sa pamamagitan lamang ng iyong pananampalataya at sa
pagtanggap kay Hesus na Siyang nagdala ng iyong mga kasalanan. Maaari kang magkaroon
ng relasyon sa Diyos ngayon sa kabila ng iyong mga pagkukulang sa buhay. Ang tanging hiling
Niya ay manampalataya ka sa Panginoong Hesus.
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MGA TANONG PATUNGKOL SA PAG-AARAL NA ITO
1. Basahin ang Genesis 3:1. Ano ang tinanong ni Satanas kay Eba?
Genesis 3:1 Ang ahas nga ay lalong tuso kay sa alin man sa mga hayop sa parang na
nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, Huwag
kayong kakain sa alin mang punong kahoy sa halamanan?
2. Basahin ang Genesis 2:17 at ang Genesis 3:3. Anong salita o mga salita ang idinagdag ni
Eba sa sinabi ng Diyos kay Adan?
Genesis 2:17 Datapuwa’t sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang
kakain; sapagka’t sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka.
Genesis 3:3 Datapuwa’t sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi
ng Diyos, Huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo’y mamatay.
3. Basahin ang Genesis 3:6. Noong mangyari na si Satanas ay nagtagumpay na maglagay
ng duda sa isipan ni Eba patungkol sa Salita ng Diyos, anong ginawa ni Eba ayon sa
bersikulong ito?
Genesis 3:6 At nang makita ng babae, na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin,
at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas
siya ng bunga niyaon at kinain; at binigyan din niya ang kaniyang asawang kasama niya,
at ito’y kumain.
4. Basahin ang Genesis 3:9-10. Matapos magkasala sina Adan at Eba, nakikipag-usap pa ba
ang Diyos at nagpatuloy pa ba ang relasyon ng Diyos sa kanila?
Genesis 3:9-10 At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalake at sa kaniya’y sinabi, Saan ka
naroon? [10] At sinabi niya, Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako’y natakot,
sapagka’t ako’y hubad; at ako’y nagtago.
5. Basahin ang Genesis 3:24. Bakit pinalayas ng Diyos si Adan at Eba sa “Garden of Eden”?

Genesis 3:22-24 At sinabi ng Panginoong Diyos, Narito’t ang tao’y naging parang isa
sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama; at baka ngayo’y iunat ang kaniyang
kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain at mabuhay
magpakailan man: [23] Kaya pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden,
upang kaniyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kaniya. [24] Ano pa’t itinaboy ang
lalake; at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga Querubin at ang isang
nagniningas na tabak na umiikot, upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay.
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6. Nakita mo ba ang pagkilos ng Diyos sa ating napag-aralan na ang Awa ng Diyos ang nanaig
at hindi ang Kaniyang pagpaparusa?
7. Basahin ang Roma 5:17. Paano umabot sa atin ang masaganang Biyaya ng Diyos at ang
Kaniyang Katuwiran?
A. Bilhin ito.
B. Daanin ito sa gawa.
C. Tanggapin ito.
Romans 5:17 Sapagkat kung naghari ang kamatayan dahil sa pagsuway ng isang tao, lalong
higit ang nakamtan ng mga taong kinahabagan nang sagana at itinuring na matuwid ng
Diyos! Maghahari sila sa buhay sa pamamagitan ng isang tao, si Hesu Kristo.
8. Basahin ang Roma 6:23. Ano ang karapat-dapat sa atin kung tayo ay magkasala?
Roma 6:23 Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; ngunit ang walang-bayad
na kaloob ng Diyos ay buhay na walang-hanggan kay Kristo Hesus na ating Panginoon.
9. Sa pamamagitan ng biyaya, ano sa halip ang ibinibigay sa atin ng Diyos?
10. Basahin ang Roma 10:3. Kung susubukan nating maitaguyod ang ating sariling katuwiran
sa harap ng Diyos, ano ang hindi natin nagagawa?
Roma 10:3 Dahil hindi nila nauunawaan ang pagiging matuwid na nagmumula sa Diyos,
at nagsisikap silang magtayo ng sariling paraan upang maging matuwid, hindi sila nagpasakop
sa paraan ng Diyos sa pagiging matuwid.
11. Basahin ang 1 Juan 1:9 at Roma 4:3. Ano ang pangako ng Diyos na gagawin sa LAHAT ng
ating mga kasalanan at kasamaan laban sa Kaniya kung maniniwala lamang tayo?
1 Juan 1:9 Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at
makatarungan na magpapatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis sa atin mula sa lahat
ng kasamaan.
Roma 4:3 Ano ba ang sinasabi ng Kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos, at ito
ang pinagbatayan ng kanyang pagiging matuwid.
12. Ano ang sinasabi nito sa iyo patungkol sa katangian ng Diyos?
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MGA SAGOT
1. Basahin ang Genesis 3:1. Ano ang tinanong ni Satanas kay Eba?
Tunay bang sinabi ng Diyos, Huwag kayong kakain sa alin mang bunga ng punong
kahoy sa halamanan.
2. Basahin ang Genesis 2:17 at ang Genesis 3:3. Anong salita o mga salita ang siyang dinagdag
ni Eba sa kung ano nga ang sinabi ng Diyos kay Adan?
Na hindi nila ito dapat hawakan.
3. Basahin ang Genesis 3:6. Noong mangyari na si Satanas ay nagtagumpay na maglagay
ng duda sa isipan ni Eba patungkol sa Salita ng Diyos, anong ginawa ni Eba ayon sa
bersikulong ito?
Kinuha at kumain ng bunga ng puno.
4. Basahin ang Genesis 3:9-10. Pagkatapos na magkasala ni Adan at ni Eba, ang Diyos ba ay
nagpatuloy na nakikipag-usap sa kanila at patuloy din na umasa na ang relasyon nila ay
hindi mapuputol?
Opo.
5. Basahin ang Genesis 3:22-24. Bakit nawala sina Adan at Eba sa Halamanan?
Upang hindi sila kakain mula sa Puno ng Buhay at mabuhay magpakailanman sa
isang makasalanang estado.
6. Nakita mo ba ang pagkilos ng Diyos sa ating napag-aralan na ang awa ng Diyos ang nanaig
at hindi ang Kaniyang pagpaparusa?
Opo.
7. Basahin ang Roma 5:17. Paano umabot sa atin ang masaganang biyaya ng Diyos at ang
Kaniyang katuwiran?
C. Tanggapin ito.
8. Basahin ang Roma 6:23. Ano ang karapat-dapat sa atin kung tayo ay magkasala?
Kamatayan.
9. Sa pamamagitan ng biyaya, ano sa halip ang ibinibigay sa atin ng Diyos?
Buhay na walang-hanggan sa pamamagitan ni Hesus.
10. Basahin ang Roma 10:3. Kung susubukan nating maitaguyod ang ating sariling katuwiran
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sa harap ng Diyos, ano ang hindi natin nagagawa?
Magpasakop kay Hesus bilang ating katuwiran.
11. Basahin ang 1 Juan 1:9 at Roma 4:3. Ano ang pangako ng Diyos na gagawin sa LAHAT ng
ating mga kasalanan at kasamaan laban sa Kaniya kung maniniwala lamang tayo?
Alisin, kalimutan, patawarin.
12. Ano ang sinasabi nito sa iyo patungkol sa katangian ng Diyos?
Na Siya ay mahabagin at mapagmahal.
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ANG KALIKASAN NG DIYOS
Isinulat ni Andrew Wommack
Upang magkaroon ng positibong relasyon sa Panginoon, kailangang malaman ang Kaniyang
kalikasan at tunay na katangian. Galit ba ang Diyos dahil sa ating kasalanan, o Siya ba ay
mahabaging Diyos na gusto Niyang ibigay ang Kaniyang buhay sa atin at pagpapala na hindi batay
sa ating mga gawa? Sa katunayan ang Kasulatan ay nagbibigay ng dalawang magkaibang pananaw
tungkol sa Diyos, hindi dahil sa nagbago Siya o may ginawa Siyang kakaiba. May panahon na ang
terminolohiyang ginamit sa Bibliya, “na ang kasalanan ng tao ay ginagamit ng Diyos laban sa kanila.”
Maihahalintulad ito sa pagpapalaki ng mga anak. Noong sila ay nasa murang edad, hindi
posible na mangatuwiran sa kanila, na sabihing kailangan silang kumilos ng maayos o hindi
dapat maging maramot at huwag agawin ang laruan ng kanilang mga kapatid. Kinakailangang
sabihin sa kanila ang mga panuntunan, at kung hindi sila susunod, may disiplinang kaakibat.
Ang mga panuntunan ay dapat ipatupad kahit na wala silang kaalaman tungkol sa Diyos at ang
diablo, ang pagiging maramot ay katumbas ng pagbibigay puwang sa diablo. Maaaring hindi
pa nila naiintindihan ang kahulugan nito, subalit nauunawaan nila na ang paulit-ulit na hindi
pagsunod ay may kaparusahan.
Kung iisipin, ito nga ang ginawa ng Panginoon sa Lumang Tipan. Bago naipanganak na
muli ang tao, wala silang pang-unawa patungkol sa espirituwal na mga bagay na mayroon
tayo sa Bagong Tipan, kaya kinailangan Niya na magbigay ng batas at ipatupad ito na may
kaparusahan, minsan ang kaparusahan na ibinibigay ay kamatayan upang hadlangan ang tao
sa kasalanan. Dahil sa pagsira ni Satanas sa mga tao sa pamamagitan ng kasalanan, kailangang
may mga pagpipigil na ilagay sa kasalan, at kailangang ipatupad. Kahit na nga ito ay nagbigay
ng maling paniniwala na hindi tayo tunay na mahal ng Diyos dahil sa ating kasalanan, subalit
hindi ito ang itinuturo ng Bibliya. Ang sabi sa Roma 5:13 Hanggang sa dumating ang kautusan
nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa dumating ang Kautusan, ngunit hindi itinuturing na
kasalanan ang kasalanan kung walang Kautusan. “Hanggang sa dumating ang kautusan” ang
ibig sabihin hanggang dumating ang panahon ni Moises noong ibinigay ng Diyos ang Sampung
Utos at ang iba pang mga seremonyal na mga kautusan na para sa mga Hudyo. Hanggang
sa panahon na iyon, ang kasalanan ay nasa mundo na subalit hindi ipinapataw. Ang salitang
“impute” o “pataw” ay ginagamit sa “bookkeeping” o pagtatala ng mga transaksyon tulad ng
utang; halimbawa, kung ikaw ay bibili sa isang tindahan, “Ilagay ito sa aking pangalan.” Kapag
ito ay nasa iyong pangalan, ito ay nakatala na at ikaw ay sisingilin, at ang iyong binili ay naipataw
sa iyo. Kung hindi ito ipinataw sa iyo, ang ibig sabihin ay hindi ito naitala laban sa iyo.
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Ang bersikulong ito ay nagsasabi na hanggang sa panahon na dumating yaong Sampung
Utos, hindi ipinapataw ang kasalanan sa mga tao. Ito ay kahanga-hangang pahayag. Tingnan
ang Genesis 3 and 4. Karamihan sa mga tao ay may taglay na kaisipan noong si Adan at Eba
ay nagkasala laban sa Diyos, dahil ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan, hindi Siya
maaaring makialam sa makasalanang sangkatauhan. Inaakala nila na itinaboy ng Diyos ang
tao sa Hardin upang alisin siya sa Kaniyang presensiya sapagkat ang isang Banal na Diyos ay
hindi maaaring makipagrelasyon sa hindi banal na tao. At patuloy nilang inisip na kailangan
mo munang gumawa ng mabuti, bago makikipagrelasyon ang Diyos sa iyo. Ito ay taliwas sa
dalang mensahe ni Hesus. Ang sabi sa Roma 5:8, Subalit ipinapakita ng Diyos ang kanyang
pag-ibig sa atin, na noong tayo’y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin; kaya
nga ang Bagong Tipan ay nagtuturo na ang Diyos ay nag-abot sa iyo ng Kaniyang pag-ibig
habang ikaw ay namumuhay sa kasalanan, hindi matapos mong malinis ang iyong gawa. Isa
sa mga pinakadakilang katotohanan sa Mabuting Balita na magpapabago sa iyong buhay ay
ang maunawaan na mahal ka ng Diyos kahit ano ka pa. Mahal na mahal ka ng Diyos at kung
tatanggapin ang Kaniyang pag-ibig, hindi mo nanaisin na manatili sa kasalukuyang katayuan.
Ikaw ay magbabago, subalit ang pagbabago mo ay bunga nang narasan mong pag-ibig ng Diyos
at hindi upang makamtan ang pag-ibig Niya.
Sa Genesis 4 makikita na ang Diyos ay nagpatuloy sa pakikipag-ugnayan sa tao, patuloy
pa rin ang pakikipag-usap kay Adan at Eba pagkatapos nilang nagkasala. Nakipag-usap Siya
kay Cain at Abel, at ng sila ay mag-alay ng handog sa Kaniya, narinig nilang nagsalita ang
Diyos. Sa kanilang reaksiyon, makikita natin na sanay nilang marinig ang Kaniyang boses,
at hindi sila natakot. Noong patayin ni Cain si Abel, siya ang naging unang mamamatay
tao sa lupa, maririnig ang tinig ng Diyos galing sa langit na nagtanong: “Nasaan ang iyong kapatid
na si Abel?” Si Cain ay nagsinungaling sa Diyos, na tila hindi siya nabahala. Mangyayari lamang
ito kung ang tao ay sanay na marinig ang tinig ng Diyos at ipinagwalang-bahala at walang takot
dito. Pinatutunayan lamang nito na patuloy ang ugnayan ng Diyos sa sangkatauhan at hindi
nasira ang relasyon, na karaniwang paniniwala. Hindi ipinataw ng Diyos sa tao ang kaniyang
kasalan. Ito ba’y nangangahulugang pinahintulutan ng Diyos ang kanilang mga kasalan o
hindi sila nagkasala? Hindi, ito nga ang dahilan na dumating ang panahon na ibinigay Niya
ang kautusan. Kinailangang ibigay ng Diyos ang Kautusan upang maibalik ang tao sa tamang
pamantayan. Kailangang ipakita ng Diyos sa tao ang pangangailangan niya sa isang Tagapagligtas
at magpakumbaba at tanggapin ang kapatawaran bilang regalo. Nakalulungkot na ginamit ng
relihiyon at kinontrol ang mga bagay na ito upang maituro na ang batas ay ibinigay upang mapanatili
mo ito at sa gayon makamit ang kapatawaran at pagtanggap ng Diyos. Hindi! Ang layunin ng
Kautusan sa Lumang Tipan ay upang palakihin ang iyong kasalanan at umabot ka sa kawalan ng
pag-asa sa pag-ligtas sa iyong sarili at sabihin, “Panginoon, kung ito ang Iyong pamantayan sa
kabanalan, hindi ko magagawa. Patawarin at mahabag ka sa akin.” Ang pangkalahatang likas na
katangian ng Diyos ay pag-ibig.
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ANG KALIKASAN NG DIYOS
MGA TANONG PATUNGKOL SA PAG-AARAL NA ITO
1. Basahin ang Roma 5:13. Ano ang ibig sabihin ng salitang “impute” o ”pagpataw”?
Romans 5:13 Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa dumating ang Kautusan, ngunit hindi
itinuturing na kasalanan ang kasalanan kung walang Kautusan.
2. Basahin ang Roma 7:7. Ano ang layunin ng Kautusan?
Roma 7:7 Ano ngayon ang ibig nating sabihin? Kasalanan ba ang Kautusan? Huwag nawang
mangyari! Gayunma’y hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi dahil sa Kautusan.
Hindi ko sana nakilala ang kasakiman kung hindi sinabi ng Kautusan, ‘Huwag kang maging
sakim.’
3. Basahin ang Galacia 3:24. Ayon sa bersikulong ito, ano ang layunin ng Kautusan?
Galacia 3:24 Kaya’t ang Kautusan ay naging tagapagturo natin hanggang dumating si Kristo,
upang tayo’y ituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya.
4. Basahin ang Juan 8:1-11. Paano hinarap ni Hesus ang babae na nahuling nangangalunya?
Juan 8:1-11 Samantala, pumunta si Hesus sa Bundok ng mga Olibo. [2] Nang magmadalingaraw, nagpunta uli siya sa templo. Pumunta sa kanya ang lahat ng tao, kaya naupo siya at
nagturo sa kanila. [3] Dinala sa Kaniya ng mga tagapagturo ng Kautusan at ng mga Pariseo ang
isang babaing nahuli sa pakikiapid, at pinatayo ito sa harapan nila. [4] Sinabi nila sa kanya,
“Guro, ang babaing ito ay nahuli habang nakikiapid. [5] Ngayon, inutos ng batas ni Moises na
batuhin ang tulad niya. Ano ngayon ang masasabi mo?” [6] Sinabi nila ito para subukin siya,
upang sa gayon, mayroon silang gamitin laban sa kanya. Yumuko si Hesus at nagsulat sa lupa
sa pamamagitan ng Kaniyang daliri. [7] At habang nagpapatuloy sila sa pagtatanong sa Kaniya,
tumayo siya at sinabi sa kanila, “Sinuman sa inyo na walang kasalanan, siyang unang bumato sa
kanya.” [8] At muli Siyang yumuko at nagsulat sa lupa sa pamamagitan ng Kaniyang daliri. [9]
Matapos nilang marinig ito, isa-isa silang nagsialis, simula sa pinakamatanda. Naiwang magisa si Hesus kasama ang babaing nakatayo sa harap Niya. [10] Tumingala si Hesus at sinabi
sa kanya, “Ginang, nasaan sila? Wala bang humusga sa iyo?” [11] At sinabi ng babae, “Wala,
Ginoo.” At sinabi ni Hesus, “Hindi rin kita huhusgahan; humayo ka, at huwag nang magkasala.”
5. Nagpahayag ba ng tunay na kalikasan ng Diyos ang mga kilos at salita ni Hesus? Basahin ang
Juan 3:34.
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Juan 3:34 Sapagkat ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, dahil
walang-hangganan ang kanyang pagbibigay ng Espiritu.
6. Basahin ang 1 Juan 4:8. Ayon sa bersikulo, ano ang tunay na kalikasan ng Diyos?
1 Juan 4:8 Ang sinumang hindi umiibig ay hindi nakikilala ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay
pag-ibig.
7. Basahin ang Roma 5:6. Ano ang katayuan ng tao noong minahal tayo ng Diyos?
Roma 5:6 Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para
sa mga makasalanan.
8. Basahin ang Roma 5:8. Minahal tayo ng Diyos kahit na tayo ay ...?
Roma 5:8 Subalit ipinapakita ng Diyos ang Kaniya pag-ibig sa atin, na noong tayo’y
makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin.
9. Basahin ang Roma 5:10. Minahal tayo ng Diyos kahit na tayo ay ...?
Roma 5:10 Sapagkat kung noon ngang kaaway tayo ng Diyos ay ipinagkasundo tayo sa
Kaniya sa pamamagitan ng kamatayan ng Kaniyang Anak, lalo na ngayong ipinagkasundo
na tayo sa Diyos! Tiyak na maliligtas tayo sa pamamagitan ng Kaniyang buhay.
10. Kung ikaw ay hihingi ng kapatawaran kay Hesus at gawin Siyang Diyos at Tagapagligtas,
magtiwala sa sakripisyong ginawa ni Hesus bilang kabayaran sa iyong kasalan, ipapakita ba
ng Diyos sa iyo ang Kaniyang tunay na pagkamahabagin at mabiyaya?
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ANG KALIKASAN NG DIYOS
MGA SAGOT
1. Basahin ang Roma 5:13. Ano ang ibig sabihin ng salitang “impute” o ”pagpataw”?
Upang singilin ang kasalanan.
2. Basahin ang Roma 7:7. Ano ang layunin ng Kautusan?
Upang ipakilala ang kasalanan.
3. Basahin ang Galacia 3:24. Ayon sa bersikulong ito, ano ang layunin ng Kautusan?
Upang ipaunawa sa sangkatauhan na kailangan nila ng Tagapagligtas, Hesu Kristo.
4. Basahin ang Juan 8:1-11. Paano hinarap ni Hesus ang babae na nahuling nangangalunya?
Na may habag at biyaya.
5. Nagpahayag ba ng tunay na kalikasan ng Diyos ang mga kilos at salita ni Hesus? Basahin
ang Juan 3:34.
Opo.
6. Basahin ang 1 Juan 4:8. Ayon sa bersikulo, ano ang tunay na kalikasan ng Diyos?
Pag-ibig.
7. Basahin ang Roma 5:6. Ano ang katayuan ng tao noong minahal tayo ng Diyos?
Walang lakas; walang magawa at hindi maka-Diyos.
8. Basahin ang Roma 5:8. Minahal tayo ng Diyos kahit na tayo ay ...?
Makasalanan.
9. Basahin ang Roma 5:10. Minahal tayo ng Diyos kahit na tayo ay ...?
Kaaway.
10. Kung ikaw ay hihingi ng kapatawaran kay Jesus at gawin Siyang Diyos at Tagapagligtas,
magtiwala sa sakripisyong ginawa ni Hesus bilang kabayaran sa iyong kasalan, ipapakita
ba ng Diyos sa iyo ang Kaniyang tunay na pagkamahabagin at mabiyaya?
Opo.
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PAGSISISI
Isinulat ni Don Krow
Ang ibang tao ay may maling pang-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng pagsisisi.
Ang pagsisisi ay hindi nangangahulugang pagiging perpekto kundi ang ibig sabihin nito ay
pagbabagong direksiyon. Pag-uusapan natin ang "Parable of the Prodigal Son" o Ang Alibughang
Anak. Inilarawan ni Hesus sa kwento kung ano ang kahulugan ng perpektong pagsisisi ng
isang tao. Ayon sa Lucas 15:11-12, Sinabi pa Niya, Isang tao ang may dalawang anak na lalaki.
[12] Sinabi ng nakababata sa kanyang ama, ‘Ama, ibigay mo na sa akin ang mamanahin ko.’ At
hinati ng ama sa kanila ang kanyang ari-arian.
Ang bunsong anak na lalaki ay ninanais na makuha na ang kaniyang mana bago pa mamatay
ang kaniyang ama, na hindi pangkaraniwan, at ibinigay ng ama ang hinihinging mana sa kaniyang
mga anak. Mababasa sa bersikulo 13, “Pagdaan ng ilang araw, tinipon ng nakababata ang lahat ng
kaniya at umalis siya patungo sa malayong lupain. Doon ay nilustay niya ang kaniyang kabuhayan
sa maaksayang pamumuhay.” Kinuha ng bunsong anak ang lahat ng kaniyang kayamanan,
ang kaniyang parte sa mana, nagpakalayo, at winaldas niya ito sa magulong pamumuhay.
Sa isang salin, “pagpapasarap at ginastos ang pera sa mga bayaring babae.”
Mababasa sa bersikulo 14-15, Nang maubos na niya ang lahat, nagkaroon ng matinding
taggutom sa lupaing iyon kaya nagsimula na siyang mangailangan. [15] Namasukan siya sa isang
mamamayan sa lupaing iyon at ipinadala siya nito sa bukid upang magpakain ng mga baboy.
Nagtrabaho siya bilang tagapag-alaga ng mga baboy sa isang lupain. Sa bersikulo [16] Dahil
sa gutom ay gusto na niyang kainin kahit ang mga pinagbalatan ng gulay na kinakain ng mga
baboy ngunit wala kahit isa man na nagbigay sa kanya ng anuman. Gutom na gutom siya, at
nagsabi “bigyan niyo ako kahit pagkain ng baboy–kahit ano”, ngunit walang nagbigay ng kahit
ano. Winaldas niya ang lahat ng kaniyang mana. Nagpatuloy ang bersikulo 17, Subalit nang
matauhan ay sinabi niya sa kanyang sarili, ‘Marami sa mga upahang lingkod ng aking ama ang
sobra-sobra sa busog sa pagkain, samantalang ako rito’y namamatay sa gutom!’ Sa isang salin,
“noong siya ay natauhan.” Sa ibang salita, ang mga tauhan ng kaniyang ama ay kumakain ng
masagana subalit siya ay namamatay sa gutom.
Siya’y nagpasiya–siya’y nagsisi. Ang pagsisisi ay pagbabago ng pag-iisip, isang pagbabago
ng puso na nagiging dahilan na ang tao ay tumalima at magbago ng direksiyon. Sa bersikulo
18-19, siya ay nagsabi, Babalik ako sa aking ama at sasabihin kong, ‘Ama, nagkasala ako laban
sa langit at laban sa iyo. [19] Hindi na ako karapat-dapat tawaging iyong anak. Ituring mo ako
bilang isa sa iyong mga upahang lingkod.’ “Ama, gawin mo na lang akong isang alipin, nagkasala
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ako laban sa iyo, nilustay ang iyong kabuhayan, at nagkasala laban sa Diyos. Gawin mo na lang
akong alipin.” At siya ay bumangon at nagtungo sa kaniyang ama. Ang pagsisisi ay mas higit
pa sa pagbabago ng pag-uugali, pagbabago ng isip, at pagbabago ng puso; nagtutulak ito sa tao
na kumilos na naaayon sa pinaniniwalaan, tumalima at magbago ng direksiyon. Lahat tayo ay
tumalikod sa Diyos, sa ating Ama, at sa langit na ating tahanan. Sa Isaias 53:6, Tayong lahat na
gaya ng mga tupa ay naligaw; tayo ay tumungo bawa’t isa sa kaniyang sariling daan; ngunit ang
Diyos, sa Kaniyang habag, ay kinuha ang ating mga kasalanan at ipinataw kay Hesus.
At nagpatuloy ang kwento sa bersikulo 20-24, At siya’y tumindig, at nagtungo sa kaniyang
ama. Isang gabi naikwento ko ito sa isang lalaki na hindi pa ito narinig, at alam niya na sa
pagbabalik ng kaniyang anak, sasabihin ng ama, “anak tingnan mo ang ginawa mo. Winaldas
mo ang lahat ng aking yaman, lahat ng naipundar ko. Ituturing kitang isa ka sa aking mga
alipin.” Karamihan sa mga ama, marahil ay lubhang magagalit, pansinin ang ugali ng ama:
Ngunit malayo pa lang siya ay natanaw na siya ng kanyang ama at labis itong naawa sa kanya.
Tumakbo ito sa kanya, niyakap siya at hinalikan. Sinabi ng anak, ‘Ama, nagkasala ako laban sa
langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat tawaging iyong anak.’ Ngunit sinabi ng ama
sa kanyang mga lingkod, ‘Magmadali kayo! Dalhin ninyo rito ang pinakamagandang balabal at
isuot sa kanya. Suotan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at ng mga sandalyas ang kanyang
mga paa. Kunin ninyo ang pinatabang guya at katayin. Tayo ay kakain at magdiriwang! Sapagkat
patay ang anak kong ito ngunit muling nabuhay. Siya ay nawala ngunit natagpuan.’ At nagsimula
nga silang magdiwang. Nagsimula silang magdiwang.
Minsan ko itong sinabi sa tao, “Nauunawaan ko ang sinabi ni Hesus. Kung ako ay
manunumbalik sa aking Ama sa langit at hihingi ng habag at magsasabi ‘Ama, nagkasala ako
laban sa Iyo, hindi ako karapat-dapat na maging anak Mo,’ tatanggapin Niya ako.” Ang ating
Ama sa langit ay magkakaroon ng awa, at hindi ka Niya gagawing alipin.Ibabalik ang iyong
buong katayuan bilang anak Niya. Ang Diyos ay naghihintay. Ikaw ba’y lumayo? Bakit hindi ka
bumalik sa Diyos, ang iyong Ama, sa langit na iyong tahanan, ngayon?
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MGA TANONG PATUNGKOL SA PAG-AARAL NA ITO
1. Ano ang kahulugan ng pagsisisi?
2. Basahin ang Lucas 13:1-5. Ano ang kinakailangang gawin ng isang tao upang siya ay hindi
mapahamak?
Lucas 13:1-5 Nang oras na iyon, dumating ang ilan at nagbalita kay Hesus na may mga
taga-Galilea na ipinapatay ni Pilato habang nag-aalay sila sa Diyos.[2] At sinabi niya sa kanila,
“Inaakala ba ninyong higit na makasalanan ang mga taga-Galileang iyon kaysa ibang mga
taga-Galilea dahil nagdusa sila nang ganoon? [3] Sinasabi ko sa inyo, hindi! Ngunit kung hindi
kayo magsisisi, lahat kayo’y mapapahamak ding tulad nila. [4] Iyon namang labingwalong
namatay nang nabagsakan ng tore sa Siloam, inaakala ba ninyong higit silang makasalanan
kaysa ibang taga-Jerusalem? [5] Sinasabi ko sa inyo, hindi! Ngunit kung hindi kayo magsisisi,
lahat kayo’y mapapahamak ding tulad nila.”
3. Basahin ang 2 Peter 3:9 Ano ang ninanais ng Diyos para sa lahat ng tao?
2 Peter 3:9 Hindi nagpapabaya ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako gaya ng inaakala
ng iba. Pinagtitiisan lamang kayo ng Panginoon kaya hindi muna niya ginagawa ang ayon sa
kanyang pangako. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat na magsisi sapagkat ayaw
niyang mapahamak ang sinuman.
4. Basahin ang Lucas 16:19-31. Sa Lucas 16:28, bakit hiniling ng mayamang lalaking ito na
pabalikin ang isang tao mula sa mga patay at puntahan at kausapin ang kanyang mga kapatid?
Lucas 16:19-31 May mayamang tao na nagsusuot ng mamahaling damit at kumakain nang
sagana araw-araw. [20] Isang pulubi namang nagngangalang Lazaro ang nakalupasay sa may
pintuan ng mayaman. Marami siyang sugat sa katawan. [21] Masaya na siyang makakain
mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman. Kahit ang mga aso ay lumalapit at dinidilaan
ang kanyang mga sugat. [22] Namatay ang pulubi at dinala siya ng mga anghel sa kandungan
ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. [23] Sa gitna ng pagdurusa niya sa
Hades, tumingala siya at nakita niya sa kalayuan si Abraham at si Lazaro sa kandungan
nito. [24] Kaya’t pasigaw niyang sinabi, ‘Amang Abraham, maawa ka sa akin! Isugo mo si
Lazaro upang isawsaw ang kanyang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila, sapagkat
naghihirap ako sa apoy na ito.’ [25] Ngunit sinabi ni Abraham, ‘Anak, alalahanin mong
sa iyong buhay ay nagtamasa ka ng mabubuting bagay, samantalang si Lazaro naman ay
dumanas ng hirap. Ngayon siya ay inaaliw dito at ikaw naman ay nagdurusa. [26] Bukod
dito, may inilagay na malawak na bangin sa pagitan natin upang ang gustong makatawid
38

PAGSISISI
mula rito patungo sa inyo ay hindi makatatawid o makatawid mula riyan patungo rito.’
[27] Sinabi ng mayaman, ‘Kung gayon, ipinakikiusap ko sa iyo Ama, na isugo mo siya sa
bahay ng aking ama, [28] sapagkat mayroon akong limang kapatid na lalaki, upang si Lazaro’y
magpatotoo sa kanila at nang hindi sila humantong sa lugar ng kaparusahang ito.’ [29] Ngunit
sinabi ni Abraham, ‘Nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Hayaan mong ang mga kapatid
mo’y makinig sa kanila.’ [30] Sumagot ang mayaman, ‘Hindi sapat ang mga iyon, Amang
Abraham. Ngunit kung isa mula sa mga patay ang magpupunta sa kanila, magsisisi sila.’ [31]
Sinabi naman ni Abraham, ‘Kung hindi sila nakikinig kay Moises at sa mga propeta, hindi rin
sila makikinig kahit may isang bumangon mula sa mga patay.’
5. Basahin ang Lucas 16:30. Ano ang kinakailangang gawin ng mga kapatid ng mayamang
lalaki upang sila ay hindi mapunta sa impiyerno?
6. Basahin ang Mga Gawa 26:18. Bagama’t hindi binanggit, ang bersikulong ito ay patungkol sa
pagsisisi. Ano ang mangyayari sa mga magsisisi?
Mga Gawa 26:18 Upang buksan mo ang kanilang mga mata, ibalik sila mula sa kadiliman
tungo sa liwanag, mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos, upang tumanggap
sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at mapabilang sa piling ng mga ginawang banal sa
pamamagitan ng pananampalataya sa akin.’
7. Basahin ang Mga Gawa 26:20. Sa huling bahagi ng bersikulong ito tatlong bagay ang
nabanggit kung ano ang dapat gawin ng mga Hentil. Ano ang tatlong bagay na ito?
Mga Gawa 26:20 Nangaral ako, una sa Damasco, pagkatapos ay sa Jerusalem, at sa buong
lupain ng Judea, gayundin sa mga Hentil. Ipinangaral kong dapat nilang talikuran ang kanilang
kasalanan at magbalik-loob sa Diyos at patunayan sa pamamagitan ng kanilang mga gawa
ang kanilang pagsisisi.
8. Basahin ang Mateo 7:21-23. Ano ang sinabi ni Hesus patungkol sa mga gawain ng mga tao
sa halip na gawin ang kalooban ng Diyos?
Mateo 7:21-23 Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng ‘Panginoon, Panginoon’ ay papasok sa
kaharian ng langit, kundi yaon lamang nagsasagawa ng kagustuhan ng aking Amang nasa
langit. [22] Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, ‘Panginoon, Panginoon, hindi ba’t
sa iyong pangalan ay nagpahayag kami ng propesiya, nakapagpalayas ng mga demonyo, at sa
iyong pangalan din ay gumawa kami ng maraming himala?’ [23] At sasabihin ko naman sa
kanila, ‘Kailanma’y hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng
kasamaan!’
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9. Ano ang ipinakikita nito sa iyo tungkol sa kahalagahan ng tunay na pagsisisi kumpara sa
mapagpaimbabaw na paglilingkod sa Diyos?
10. Basahin ang Isaias 55:7. Ano ang kinakailangang gawin ng masasama?
Isaias 55:7 Lisanin ng masama ang kaniyang lakad, at ng liko ang kaniyang mga pagiisip; at
manumbalik siya sa Panginoon, at siya’y kaaawaan Niya; at sa aming Diyos, sapagka’t siya’y
magpapatawad ng sagana.
11. Ano ang dalawang bagay na dapat gawin ng mga hindi matuwid?
12. Ano ang gagawin ng Diyos para sa tao na gumagawa ng mga bagay na nabanggit?
13. Basahin ang Lucas 15:7. Ano ang reaksiyon ng langit sa isang makasalanan na nagsisisi?
Lucas 15:7 Sinasabi ko sa inyo, sa gayunding paraan, magkakaroon ng higit pang kagalakan
sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi kaysa siyamnapu’t siyam na matutuwid na
hindi nangangailangan ng pagsisisi.
14. Basahin ang Mga Gawa 3:19. Kung ikaw ay magsisisi at manunumbalik, ano ang mangyayari
sa iyong mga kasalanan?
Mga Gawa 3:19 Kaya nga magsisi na kayo at magbalik-loob sa Diyos upang mapatawad ang
inyong mga kasalanan.

40

PAGSISISI
MGA SAGOT
1. Ano ang pagsisisi?
• Ito ay isang “about face” sa panibagong kasunduan.
• Ito ay pagbabago ng isip.
• Ito ay pagbabago ng puso na resulta ng panunumbalik sa Diyos, mula sa mga dating
gawi patungo sa mga pamamaraan ng Diyos.
• Pagbabago ng direksiyon, hindi pagiging perpekto.
• Upang gumawa ng isang desisyon na magpapabago sa kabuuang direksiyon sa
buhay ng tao.
• Pagtalikod sa mga dating gawi at mag “commit” sa Panginoon at sa Kanyang mga
pamamaraan.
• Tumalima sa isang Tao, sa Diyos sa pamamagitan ni Hesu Kristo.
2. Basahin ang Lucas 13:1-5. Ano ang kinakailangang gawin ng isang tao upang siya ay hindi
mapahamak?
Magsisi.
3. Basahin ang 2 Peter 3:9 Ano ang ninanais ng Diyos para sa lahat ng tao?
Na ang lahat ay magsisi (sapagkat ayaw Niyang mapahamak ang sinuman).
4. Basahin ang Lucas 16:19-31. Sa Lucas 16:28, bakit hiniling ng mayamang lalaking ito na
pabalikin ang isang tao mula sa mga patay at puntahan at kausapin ang kanyang mga
kapatid?
Upang maiwasang mapunta sa isang lugar na puno ng paghihirap.
5. Basahin ang Lucas 16:30. Ano ang kinakailangang gawin ng mga kapatid ng mayamang
lalaki upang sila ay hindi mapunta sa impiyerno?
Dapat silang magsisi.
6. Basahin ang Mga Gawa 26:18. Bagama’t hindi binanggit, ang bersikulong ito ay patungkol
sa pagsisisi. Ano ang mangyayari sa mga magsisisi?
• Mabubuksan ang mga mata.
• Manumbalik mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan.
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•
•
•

Manumbalik mula sa kapangyarihan ni Satanas patungo sa Diyos.
Tanggapin ang kapatawaran ng kasalan.
Tanggapin ang mana.

7. Basahin ang Mga Gawa 26:20. Sa huling bahagi ng bersikulong ito, tatlong bagay ang
nabanggit kung ano ang dapat gawin ng mga Hentil. Ano ang tatlong bagay na ito?
• Magsisi.
• Manumbalik sa Diyos.
• Patunayan ang pagsisisi sa pamamagitan ng gawa.
8. Basahin ang Mateo 7:21-23. Ano ang sinabi ni Hesus patungkol sa mga gawain ng mga tao
sa halip na gawin ang kalooban ng Diyos?
Kasamaan o pagsuway sa batas o utos.
9. Ano ang ipinakikita nito sa iyo tungkol sa kahalagahan ng tunay na pagsisisi kumpara sa
mapagpaimbabaw na paglilingkod sa Diyos?
Ang kaligtasan na galing sa puso, hindi sa salita lamang.
10. Basahin ang Isaias 55:7. Ano ang kinakailangang gawin ng masasama?
Talikuran ang kanilang mga gawa.
11. Ano ang dalawang bagay na dapat gawin ng mga hindi matuwid?
Talikuran ang kanilang mga baluktot na kaisipan at manumbalik sa Diyos.
12. Ano ang gagawin ng Diyos para sa tao na gumagawa ng mga bagay na nabanggit?
Mahabag at magpatawad ng masagana.
13. Basahin ang Lucas 15:7. Ano ang reaksiyon ng langit sa isang makasalanan na nagsisisi?
May pagdiriwang sa langit.
14. Basahin ang Mga Gawa 3:19. Kung ikaw ay magsisisi at manunumbalik, ano ang mangyayari
sa mga kasalanan mo?
Mabubura ang mga kasalanan mo.
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“Commitment”
Isinulat ni Don Krow
Lucas 14:25-26 Sumama sa paglalakbay ni Hesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa
kanila at sinabi, [26] Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang lumalapit sa akin na hindi
napopoot sa kanyang ama, ina, asawa, mga anak, mga kapatid, o maging sa kanyang sariling
buhay.
Nagsisama nga sa kaniya ang lubhang maraming tao; at siya’y lumingon at sa kanila’y sinabi
(Lucas 14:25).Sa ministeryo ni Hesus sa panahon na ito, maraming bilang ng mga tao ang
nagsisunod kay Hesus. Sa salitang Ingles ay hindi ito maipaliwanag subalit sa salitang Griyego,
ito ay tinawag na "imperfect tense". Ang ibig sabihin nito sa panahon ngayon, paulit-ulit at
patuloy na sumunod kay Hesus ang napakaraming tao. Marahil ito’y dahil sa mga himalang
ginawa Niya o kaya ay dahil sa sila ay pinakain ni Hesus, hindi natin alam ang tunay na dahilan,
subalit lubhang napakaraming tao ang sumusunod sa Kaniya. Marami sa kanila ang huminto sa
pagsunod kay Hesus dahil sa Kaniyang sinabi.
Ang sinumang lumapit sa Akin (ibig sabihin ang gustong sumama sa Akin, gusto akong
samahan, gustong sumunod sa Akin, ito ang kinakailangan), Hindi maaaring maging alagad ko
ang sinumang lumalapit sa akin na hindi napopoot sa kanyang ama, ina, asawa, mga anak, mga
kapatid, o maging sa kanyang sariling buhay (Lucas 14:26). Sa aking pag-aaral sa Salita, naisip
ko, “Panginoon, hindi ganyan ang ibig Mong sabihin.” Ano ang ibig sabihin ng “poot”? Marahil
ito ay nangangahulugang magmahal ng kaunti o tulad nito. Sa aking pag-aaral, nadiskubre ko
na ang literal na kahulugan ng salitang poot ay poot.
Ginamit ni Hesus ang pinakamatindi na posibleng salita upang bigyang-diin ang isang
punto. Sinabi Niya malibang kapootan mo ang iyong ama, ina, ang iyong mga kapatid, at ang
iyong sarili, hindi ka maaaring maging disipulo Niya. Mayroon akong katanungan sa iyo: Ano
ang pinakamalapit na relasyon na maaari mong makamtan dito sa lupa? Ito ay ang iyong ina,
ama, ang iyong asawa at mga anak. Anong mangyayari kung kinalaban ka ng iyong asawa at
ikaw ay diniborsiyo, o kaya ang iyong ama‘t ina ay namatay? Sino ang makakasama mo ngayon?
Ito ay ang iyong mga kapatid. Sinabi ni Hesus, maliban na lamang na kapootan mo sila, hindi
ka maaaring maging disipulo Niya. Ano ba ang sinasabi Niya?
Tinutukoy ni Hesus ang pinakamalapit na relasyon na maaaring makamtan. Hinihiling ni
Hesus ang “commitment” mula sa iyo, isang “commitment” na kung saan Siya ang nangunguna.
Ibig ni Hesus na Siya ang una sa buhay mo. Ikukumpara ni Hesus ang relasyon mo sa Kaniya
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sa pinakamalapit na mga relasyon na mayroon ka. Ang "poot" ay isang salitang talinghaga,
isang salita na ginagamit sa pagkukumpra, at nagsasabi si Hesus, “Ang Aking relasyon sa iyo
ay napakahalaga at ibig ko itong maging higit sa lahat ng bagay dito sa lupa.” May isang tao na
higit mong mahal kaysa sa iyong asawa, iyong mga anak, ang iyong ina, ang iyong ama at mga
kapatid. Alam mo ba kung sino ito? Hindi ang Diyos … iyon ay ikaw. Mahal mo ang sarili mo
ng higit pa sa pinakamalapit mong mga relasyon.
Bakit maraming mga mag-asawa ang naghihiwalayan? Bakit may diborsiyo? Dahil higit
nilang mahal ang kanilang sarili kaysa sa kanilang asawa. “Hindi mo ginagawa ang gusto ko
kaya ayaw ko na sa iyo.”
Sabi ni Hesus mayroong isang relasyon na ibig Niyang manguna at mangibabaw–ito ay
ang maramot mong buhay. Ito ang tunay na pagdidisipulo. Hindi tinutukoy ni Hesus ang isang
“no-cost discipleship”. Hinihiling Niya na sumunod tayo sa Kaniya. Hinihiling Niya na gawin
Siyang una sa buhay natin.
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MGA TANONG PATUNGKOL SA PAG-AARAL NA ITO
1. Basahin ang Lucas 9:57-62. Ano ang itinuturo ng talatang ito tungkol sa antas ng
“commitment” sa pagsunod kay Kristo?
Lucas 9:57-62 Habang naglalakbay sila ay may nagsabi sa kanya, ‘Susunod ako sa inyo
saan man kayo magtungo.’ [58] Sinabi sa kanya ni Hesus, ‘May mga lungga ang mga
asong-gubat at may mga pugad naman ang mga ibon ng himpapawid, ngunit ang Anak ng
Tao ay walang sariling matitirahan.’ [59] Sinabi niya sa isa, ‘Sumunod ka sa akin!’ Ngunit
sumagot ito, ‘Panginoon, hayaan muna ninyo akong umalis upang ilibing ko ang aking
ama.’ [60] Ngunit sinabi niya, ‘Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing sa sarili nilang
patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang paghahari ng Diyos.’ [61] Sinabi
naman sa kanya ng isa pa, ‘Susunod po ako sa inyo Panginoon, ngunit hayaan muna ninyo
akong makapagpaalam sa aking mga kasambahay.’ [62] Subalit sinabi sa kanya ni Hesus,
‘Sinumang humawak sa araro at lingon nang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng
Diyos.’
2. Basahin ang Lucas 8:13-14. Bakit ang ibang tao ay parang nawawala sa pananampalataya
bilang Kristiyano?
Lucas 8:13-14 Ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakarinig sa salita at
tumanggap dito nang may kagalakan. Ngunit sa kawalan ng ugat, sandali lamang sila
nanampalataya at tumalikod sa panahon ng pagsubok.[14] Ang mga napadpad sa tinikan
ay ang mga nakarinig ngunit sa kanilang pagpapatuloy ay sinakal ng kabalisahan, mga
kayamanan at mga layaw ng buhay kaya’t hindi nahinog ang kanilang bunga.
3. Basahin ang Ezekiel 16:8. Ang Diyos ay gumagamit ng mga halimbawa patungkol sa
pag-aasawahan upang ipaliwanag ang Kaniyang relasyon sa mga tao. Sa ganitong relasyon,
kaninong pagmamay-ari ang tao?
Ezekiel 16:8 Nang ako nga’y magdaan sa tabi mo, at tumingin sa iyo, narito, ang iyong
panahon ay panahon ng pagibig; at aking iniladlad ang aking balabal sa iyo, at tinakpan ko
ang iyong kahubaran: oo, ako’y sumumpa sa iyo, at nakipagtipan sa iyo, sabi ng Panginoong
Diyos, at ikaw ay naging akin.
4. Basahin ang 1 Corinto 6:19. Kanino ka kabilang?
1 Corinto 6:19 O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu
Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos? at hindi kayo sa inyong sarili;
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5. Basahin ang 1 Corinto 6:20. Kanino kabilang ang iyong katawan at espiritu?
1 Corinto 6:20 Sapagka’t kayo’y binili sa halaga: luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan
ang Diyos.
6. Basahin ang Santiago 4:4. Maaari ka bang magkasala ng pangangalunya sa espiritu laban sa
Diyos?
Santiago 4:4 Mga taksil! Hindi ba ninyo alam na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay
pakikipag-away sa Diyos? Kaya’t sinumang nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan ay
nagiging kaaway ng Diyos.
7. Ano ang espirituwal na pangangalunya sa mata ng Diyos? Basahin ang Roma 1:25.
Roma 1:25 Pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos at sila’y
sumamba at naglingkod sa mga bagay na nilalang sa halip na sa Lumalang, na siyang dapat
papurihan magpakailanman! Amen.
8. Basahin ang Juan 2:23-25. Ano ang maaari nating matutunan tungkol sa “commitment” at
pananampalataya sa mga bersikulong ito?
Juan 2:23-25 Nang siya’y nasa Jerusalem noong Pista ng Paskuwa, marami ang
sumampalataya sa kanyang pangalan nang makita nila ang mga himala na kanyang ginawa.
[24] Subalit hindi nagtiwala si Hesus sa kanila, [25] dahil kilala niya ang lahat ng mga tao at
hindi niya kailangan ang sinuman para magpatunay tungkol sa tao, sapagkat alam niya kung
ano ang niloloob nila.
9. Basahin ang Lucas 14:28-30. Naisip mo na ba kung ano ang halaga ng pagsunod kay Kristo?
Ibig mo bang sumunod kay Kristo?
Lucas 14:28-30 Sapagkat sino ba sa inyo na nagnanais magtayo ng tore ang hindi muna
nauupo at inaalam ang magugugol upang matiyak kung mayroon siyang sapat na halaga
hanggang matapos ito? [29] Baka kung nailagay na ang pundasyon at hindi ito makayang
tapusin, kukutyain siya ng lahat ng makakakita sa kanya. [30] Sasabihin nila, ‘Nagsimulang
magtayo ang taong ito pero hindi naman niya kayang tapusin iyon.’
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MGA SAGOT
1. Basahin ang Lucas 9: 57- 62. Ano ang itinuturo ng talatang ito tungkol sa antas ng “commitment”
sa pagsunod kay Kristo?
Ganap na pagsuko.
2. Basahin ang Lucas 8:13-14. Bakit ang ibang tao ay parang nawawala sa pananampalataya
bilang Kristiyano?
Hindi kailanman nag-ugat ang Salita ng Diyos sa kanila. Ang alalahanin, kayamanan, at
kasiyahan ng buhay na ito ang nag-aalis sa kanila.
3. Basahin ang Ezekiel 16:8. Ang Diyos ay gumagamit ng mga halimbawa patungkol sa
pag-aasawahan upang ipaliwanag ang Kaniyang relasyon sa mga tao. Sa ganitong relasyon,
kaninong pagmamay-ari ang tao?
Sa Diyos.
4. Basahin ang 1 Corinto 6:19. Kanino ka kabilang?
Sa Diyos.
5. Basahin ang 1 Corinto 6:20. Kanino kabilang ang iyong katawan at espiritu?
Sa Diyos.
6. Basahin ang Santiago 4:4. Maaari ka bang magkasala ng pangangalunya sa espiritu laban sa
Diyos?
Opo.
7. Ano ang espirituwal na pangangalunya sa mata ng Diyos? Basahin ang Roma 1:25.
Isang pusong tumalikod sa Kaniya patungo sa mga diyos-diyosan. (Mga bagay na binigyan
mo ng halaga higit sa Diyos.)
8. Basahin ang Juan 2:23-25. Ano ang maaari nating matutunan tungkol sa “commitment” at
pananampalataya sa mga bersikulong ito?
Nais ni Hesus ang kabuuan ng ating puso. (Kabuuang “commitment”.)
9. Basahin ang Lucas 14:28-30. Naisip mo na ba kung ano ang halaga ng pagsunod kay Kristo?
Ibig mo bang sumunod kay Kristo?
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PAGBAUTISMO SA TUBIG
Isinulat ni Don Krow
KATANUNGAN: “Gusto kong malaman kung kinakailangan bang magpabautismo
upang marating ang langit. Mahal ko ang Diyos at ako ay nabautismohan noong ako ay
pitong taong gulang. Ako ngayon ay labing walong taong gulang, at may isang tao mula sa
"non-denominational church" na nagsabi sa akin na walang maaaring maligtas at mabautismohan
sa murang-edad. At sinabi rin nila na kinakailangan na ikaw ay mabautismohan upang ikaw
ay makarating sa langit, subalit ang aking Baptist family ay nagsasabi na hindi. Gusto ko lang
makarating sa langit. Ako ay namumuhay para sa Diyos sa lahat ng paraan na magagawa ko,
subalit kailangan kong malaman kung dapat ba akong mabautismohang muli ngayong ako’y
nasa tamang edad.Nawa ay matulungan mo ako sa lalong madaling panahon. Pagpalain ka ng
Diyos at salamat.”
KASAGUTAN: Ang kaligtasan at ang kapatawaran ng mga kasalanan ay malayang
nakakamtan bilang regalo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesu Kristo. Isinasaad
sa Mga Gawa 10:43: Nagpatotoo tungkol sa Kaniya ang lahat ng mga propeta na ang bawat
sumasampalataya sa Kaniya ay tatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan
ng Kaniyang pangalan. Ang kaligtasan ay nakakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya;
na ang ibig sabihin ay pagtitiwala at pagdepende kay Hesus at sa Kaniyang nabuhos na dugo
upang ikaw ay magkaroon o mabiyayaan ng matuwid na katatayuan sa harap ng Diyos.
Sa Mga Gawa 10:44-48, tinanggap ng mga mananampalataya ang Banal na Espiritu (pinagtibay
ang kanilang kaligtasan) bago sila nabautismohan.
Kahit na ito ay totoo, sa ibang pagkakataon tila ang kapatawaran ng mga kasalanan ay
nangyari sa oras ng pagbautismo (Mga Gawa 2:38). Ito ay dahil ang pagbautismo ay isang
kapahayagan ng pananampalataya na ginawa sa oras na ang tao ay nanumbalik kay Hesus
sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya (ang sabi ng Marcos 16:16, Ang sinumang
sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay
parurusahan). Ito ay paraan din ng pagtawag sa Panginoong Hesus na may malinis na budhi.
(Mga Gawa 22:16 at 1 Pedro 3:21).
Kung nagmula sa puso ang panunumbalik mo kay Hesus sa edad na pito at ikaw ay
nabautismohan, tinanggap na ng Diyos ang iyong pananampalataya sa murang edad. May ilang
mga kinakailangang gawin bago mabautismohan. Una, kinakailangang magsisi. Nabago ba ang
iyong puso at isip bilang resulta ng pagtalikod mo sa kasalanan patungo kay Hesus at sa Kaniyang
kapatawaran (Mga Gawa 2:38, 20:21, 17:30)? Ginamit mo ba ang iyong pananampalataya
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sa Panginoong Hesu Kristo bilang Panginoon at sariling Tagapagligtas (Marcos 16:16,
Juan 3:16, at Roma 10:9-10)? Kung hindi pa, manumbalik ka kay Hesus, magsisi, manumbalik
sa Kaniyang biyaya para sa iyong kapatawaran at patibayin ang desisyon na sumunod sa Kaniya
sa pamamagitan ng pagbautismo sa tubig.
Ang pagbabautismo ay isang kapahayagan ng pananampalataya kay Hesus: Kung
wala ang pananampalataya, ang iyong ginawa ay walang kabuluhan.Ang mga taong
tumanggap kay Hesus bilang Panginoon at Tagapagligtas ay kusang nagpapahayag
ng pananampalataya at hayagang ikumpisal si Hesus sa pamamaraang publiko.
Ang hindi pagsunod sa utos ni Hesus ay nagpapakita ng patay na pananampalataya.
Ang pananampalataya ay patay kapag ang mga tao ay hindi nais ipahayag ito
(Santiago 2:18-19). "Faith alone saves but saving faith is never alone." Ang pananampalataya ay
laging may kaakibat na pagpapahayag. Ang pagbautismo ay isang kaparaanan sa pagpapahayag
ng pananampalataya. Ang pagbabautismo ay hindi nagliligtas; si Hesus lamang. Ang tubig
ay hindi naghuhugas ng mga kasalanan; ang dugo lamang ni Hesus. Ngunit ang Kaniyang
dugo ay nailapat sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya, at may pagkakataon na ang
pananampalatayang ito ay naihahayag sa panahon ng pagbabautismo (Mga Gawa 22:16).
Ang tanong, ikaw ba ay nagsisi na? Nananalig ka ba kay Hesus? Kung gayon, huwag nang
magpasubali – bumangon at magpabautismo.
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ARALIN 8
MGA TANONG PATUNGKOL SA PAG-AARAL NA ITO
1. Ano ang katanungan ng batang lalaking ito?
2. Ayon sa Mga Gawa 10:43, paano nakakamtan ang kaligtasan?
Gawa 10:43 Nagpatotoo tungkol sa kanya ang lahat ng mga propeta na ang bawat
sumasampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan
ng kanyang pangalan.
3. Ang pagpapabautismo ay kapahayagan ng pananampalataya na nangyayari sa oras ng
kaligtasan. Paano ito inilarawan ng Mga Gawa 2:38?
Gawa 2:38 Sumagot si Pedro, Talikuran ninyo ang inyong kasalanan at magpabautismo kayo
sa pangalan ni Hesu Kristo upang patawarin kayo, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Banal
na Espiritu.
4. Paano ito ipinapahayag ng Marcos 16:16?
Marcos 16:16 Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit
ang hindi sumasampalataya ay parurusahan.
5. Ang pagpapabautismo ay isang paraan ng pagtawag sa Panginoon. Paano ito ipinapahayag
sa Mga Gawa 22:16?
Gawa 22:16 At ngayon, ano pa’ng hinihintay mo? Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang
pangalan at magpabautismo, magpahugas ng iyong mga kasalanan.’
6. Ang pagpapabautismo ay kaparaanan ng pagtawag sa Panginoon upang malinis ang budhi
ng isang tao. Ang sinasabi ba sa 1 Pedro 3:21 ay nagpapatunay nito?
1 Pedro 3:21 Ang tubig na iyon ang inilalarawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon.
Hindi ito paglilinis ng dungis ng katawan kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na
budhi, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo.
7. Ano ba ang kinakailangan sa pagpapabautismo ayon sa Mga Gawa 2:38?
Gawa 2:38 Sumagot si Pedro, ‘Talikuran ninyo ang inyong kasalanan at magpabautismo
kayo sa pangalan ni Hesu Kristo upang patawarin kayo, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng
Banal na Espiritu.’
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8. Ano ba ang kinakailangan sa pagpapabautismo ayon sa Marcos 16:16?
Marcos 16:16 Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit
ang hindi sumasampalataya ay parurusahan.
9. Maaari bang magsisi ang isang sanggol?
10. Maaari bang maniwala ang isang sanggol?
11. Basahin ang Mga Gawa 10:43-48. Ano ang susunod na hakbang pagkatapos na maihayag
ang pananampalataya kay Hesu Kristo, na dapat gawin ng isang mananampalataya?
Gawa 10:43-48 Nagpatotoo tungkol sa kanya ang lahat ng mga propeta na ang bawat
sumasampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan
ng kanyang pangalan. [44] Habang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba
ang Banal na Espiritu sa lahat ng nakikinig. [45] Ang mga mananampalatayang Judio, na
dumating kasama ni Pedro ay nagtaka sapagkat ibinuhos din ang kaloob ng Banal na Espiritu
sa mga Hentil. [46] Sapagkat narinig nilang ang mga ito’y nagsasalita ng mga wika at
nagpupuri sa Diyos. Dahil dito’y sinabi ni Pedro, [47] ‘Sino ang makahahadlang upang
mabautismuhan ang mga ito na tulad natin ay tumanggap din ng Banal na Espiritu?’
[48] At nag-utos siya na bautismuhan sila sa pangalan ni Hesu Kristo. Pagkatapos, sila’y
nakiusap sa kanyang manatili pa roon ng mga ilang araw.
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MGA SAGOT
1. Ano ang katanungan ng batang lalaking ito?
Kung kinakailangan ba niyang mabautismohan upang makarating sa langit.
2. Ayon sa Mga Gawa 10:43, paano nakakamtan ang kaligtasan?
Walang bayad, bilang regalo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesu Kristo.
3. Ang pagpapabautismo ay kapahayagan ng pananampalataya na nangyayari sa oras ng
kaligtasan. Paano ito inilarawan ng Mga Gawa 2:38?
Ang sabi ni Pedro, “magsisi at magpabautismo.”
4. Paano ito ipinapahayag ng Marcos 16:16?
Ang sabi ni Hesus, “ang sino mang manampalataya at magpabautismo ay maliligtas,”
nagpapahiwatig na maaari itong mangyari ng sabay.
5. Ang pagpapabautismo ay isang paraan ng pagtawag sa Panginoon. Paano ito ipinapahayag
sa Mga Gawa 22:16?
Ang kasulatan ay nagsasabi na kung ang tao ay tatawag sa pangalan ni Hesus, ang
kanilang mga kasalanan ay mahuhugasan. Nagpapakita na ang pagtawag sa pangalan
ni Hesus ay binibigkas o lumalabas sa bibig (Lucas 18:13) o sa pamamagitan ng
pagbabautismo, katulad ng ipinapakita sa Kasulatan.
6. Ang pagpapabautismo ay kaparaanan ng pagtawag sa Panginoon upang malinis ang budhi
ng isang tao. Ang sinasabi ba sa 1 Pedro 3:21 ay nagpapatunay nito?
Opo.
7. Ano ba ang kinakailangan sa pagpapabautismo ayon sa Mga Gawa 2:38?
Pagsisisi.
8. Ano ba ang kinakailangan sa pagpapabautismo ayon sa Marcos 16:16?
Ang tao ay dapat maniwala.
9. Maaari bang magsisi ang isang sanggol?
Hindi.
10. Maaari bang maniwala ang isang sanggol?
Hindi.
11. Basahin ang Mga Gawa 10:43-48. Ano ang susunod na hakbang pagkatapos na maihayag
ang pananampalataya kay Hesu Kristo, na dapat gawin ng isang mananampalataya?
Pagbabautismo sa tubig.
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ARALIN 9

ANG TUNAY NA IKAW KAY KRISTO Part 1
Isinulat ni ANDREW WOMMACK
Ang sabi sa 2 Corinto 5:17 Kaya’t ang sinumang nakipag-isa na kay Kristo ay isa nang
bagong nilikha. Ang mga lumang bagay ay lumipas. Masdan ninyo, ang lahat ay naging bago.
Ang pariralang “kay Kristo” ay salitang ginamit na mahigit sa 300 beses sa Bagong Tipan, na
tumutukoy sa isang mahalagang pakikipagrelasyon sa Diyos. Sa oras na ito ay mangyari, ikaw
ay isang bagong nilalang na. Sa ibang salin ginamit ang “isang bagong likha”.
Ito ay humahantong sa isang kritikal na isyu na sa aking paniniwala ay napakahalaga
upang maunawaan ang iyong bagong pagkakakilanlan kay Kristo; hindi ito isang pisikal na
kaganapan. Hindi ito tumutukoy sa iyong pisikal na katawan na makikita ang mga pagbabago
lalo na sa anyo o kaanyuan. Kung ang isang tao ay mataba bago siya nagkaroon ng relasyon
kay Hesus, mananatili siyang mataba maliban na lamang kung siya ay magpapayat. Hindi rin
nito tinutukoy ang iyong pag-iisip o emosyon – na pinaniniwalaan ng karamihan na ang tunay
na “sila”. Kung ikaw ay hindi matalino bago ka pa maligtas, hindi rin mangyayari na ikaw ay
magiging matalino pagkatapos na ikaw ay maligtas sapagkat mananatili ang iyong mga ala-ala
at saloobin.
Mayroong ikatlong bahagi, na ayon sa banal na kasulatan, na kung ating susuriin, ito
ang bahagi ng ating sarili na nagbago — ang ating espiritu. Sa 1 Tesalonica 5:23 kung saan
ipinapanalangin ni Pablo ang mga taga Tesalonica, Nawa ang Diyos ng kapayapaan ang siyang
magpabanal sa lahat sa inyo. Nawa’y manatiling walang kapintasan ang buo ninyong katauhan,
ang inyong espiritu, kaluluwa, at katawan, hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesu Kristo
Ang talatang ito ay nagpapakita na tayo ay mayroong espiritu, kaluluwa at katawan. Ang katawan
ay nakikita. Ito ang bahagi ng ating panlabas na kaanyuan. Kinikilala natin na mayroong isa
pang bahagi bukod dito — ang ating emosyon, pag-iisip — na tinatawag na kaluluwa ng
Kasulatan. Alam natin na kahit hindi ka hipuin sa pisikal ng isang tao, maaari ka nilang hipuin
sa pamamagitan ng salita, alinman sa positibo o negatibong kaparaanan. Karamihan sa tao ay
nakaugnay sa pisikal at kaluluwa, subalit ang sabi ng Kasulatan, may isa pang bahagi, ito ang
espiritu.
Ang ating espiritu ang bahagi ng ating pagkatao na nagbago pagkatapos na tayo ay
maligtas. Ito ang bahagi na nagbibigay buhay. Sa Aklat ng Santiago 2:26 ay nagsasaad, Sapagkat
kung paanong ang katawang walang espiritu ay patay, ang pananampalatayang walang kalakip
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na gawa ay patay. Ito ay nagpapatunay na ang espiritu ang nagbibigay buhay sa ating pisikal
na katawan. Dito nanggagaling ang ating mga buhay. Sa Genesis 2 noong nilikha ng Diyos
si Adan at Eba, ang buong katawan ni Adan ay kumpleto, subalit hiningahan ng Diyos ito ng
hininga ng buhay. Itong salitang “hininga” sa Lumang Tipan sa Hebreo ay ang eksaktong salita
na ginagamit sa hininga, sa ibang salin naman ay ibig sabihin “espiritu.” Nilikha ng Diyos ang
katawan at kaluluwa ni Adan, at hiningahan si Adan ng hininga ng buhay at siya ay naging
buhay na kaluluwa. Ang espiritu ang bahagi na nagbibigay buhay.
Bago ang kaligtasan ng tao at bago pa man gumawa ng ganap na "commitment" ng kanyang
buhay kay Hesu Kristo, ang kanyang espiritu ay patay. Ang Efeso 2:1 ay nagsasabi, Kayo noon ay
mga patay dahil sa inyong mga pagsuway at mga pagkakasala. Alam natin na tayo ay buhay bago
tayo ay naipanganak na muli sa espiritu, subalit ang salitang “patay” ay tumutukoy sa bagay
na espirituwal. Ang kamatayan sa Bibliya ay hindi nangangahulugang maglalaho, na siyang
pinaniniwalaan ng karamihan sa panahon ngayon. Ang literal na kahulugan ay “paghihiwalay”.
Sa sandaling ang tao ay mamatay, hindi siya naglaho. Itinuturo ng Bibliya na sa oras na mamatay
ang tao kaagad siyang pupunta sa presensiya ng Diyos o sa impiyerno. Ang kaluluwa at espiritu
ay patuloy na mabubuhay, subalit mayroong paghihiwalay mula sa pisikal na katawan na
namamatay at nabubulok.
Noong sinabi sa Genesis 2:17 Sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang
mamamatay ka, hindi ito nangahulugang sila ay namatay sa pisikal kundi sa espirituwal, at sila
ay nahiwalay sa Diyos. Ang espiritu, ang bahagi na inihinga ng Diyos sa atin, na siyang nagbigay
buhay at dahilan upang magpatuloy mabuhay, ang buhay natin ay nahiwalay sa "supernatural
life" ng Diyos … sa Kanyang kabanalan at ganap na buhay … na siyang tinatawag ng Bibliya
na "zoe life" o buhay na ganap at masagana. Simula noon ang tao ay nagsimulang mamuhay sa
mababang antas. Ang tao ay nagpatuloy mabuhay sa kanyang sariling kakayanan, hiwalay sa
Diyos. Ito ang sanhi ng lahat ng problema sa ating buhay … lahat ng ating "emotional stress."
Sa oras na ang tao ay lumapit sa Panginoon, siya ay tumanggap ng bagong espiritu at
naisilang na muli, ito ang salita na ginamit ni Hesus sa Juan 3:5. Sa parehong kaparaanan ang tao
ay pisikal na ipinanganak na may espiritu, kaluluwa, at katawan, sa oras na siya ay maipanganak
na muli, tinanggap niya ang espiritu ni Kristo. Ang Galacia 4:6 ay nagsabi, Sapagkat kayo ay
mga anak na ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang Anak, ang Espiritung sumisigaw
sa ating [a] mga puso, 'Ama, aking Ama!' Literal na inilagay ng Diyos ng Kanyang espiritu
sa atin, at dahil dito tayo ngayon ay mayroon ng ganap at kumpletong buhay, isang bagong
pagkakakilanlan, at ganap na bagong pagkatao sa espiritu natin.
Ang pagpapatuloy ng buhay Kristiyano ay nangangahulugang pagsasabuhay sa iyong
kaisipan kung ano ang naganap sa iyong espiritu. Ang katotohanan, isa sa tatlong bahagi ng
54

ANG TUNAY NA IKAW KAY KRISTO - Part 1
iyong kaligtasan ay ganap na noong tanggapin mo si Hesus bilang Panginoon. Ang iyong
espiritu ay ganap na nabago. Ito rin ang eksaktong espiritu na mayroon ka magpasawalanghanggan. Ito ay may kasamang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at punong-puno ng presensiya
ng Diyos. Wala nang kakulangan sa iyong espiritu, subalit kailangan mong maunawaan na ito
ang dahilan kung bakit kailangang pag-aralan ang salita ng Diyos na lubhang mahalaga sa
buhay Kristiyano. Ikaw ay isang ganap at bagong nilalang, subalit kailangan mo ng kaalaman,
upang ikaw ay magbago. Ang katagumpayan sa buhay Kristiyano ay nakakamtan sa pagbabasa
ng Salita, ito ay Espiritu at buhay, makikita mo kung sino ka, makikita kung ano ang ginawa ng
Diyos, at magsimulang paniwalaan ito.
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ARALIN 9
MGA TANONG PATUNGKOL SA PAG-AARAL NA ITO
1. Basahin ang 2 Corinto 5:17. Ano ang nangyari sa isang taong nakipag-isa kay Kristo?
2 Corinto 5:17 Kaya’t ang sinumang nakipag-isa na kay Kristo ay isa nang bagong nilikha.
Ang mga lumang bagay ay lumipas. Masdan ninyo, ang lahat ay naging bago.
2. Basahin ang 2 Corinto 5:17. Ano ang nangyari sa mga lumang bagay?
3. Basahin ang 2 Corinto 5:17. Ano ang mga bagay na nagbago?
4. Basahin ang Efeso 2:1. Ano nga ang iyong kalalagayan bago ka naisilang na muli o nabuhay
na muli?
Efeso 2:1-5 Kayo noon ay mga patay dahil sa inyong mga pagsuway at mga pagkakasala.
[2] Namuhay kayo noon ayon sa takbo ng sanlibutang ito at sumunod sa pinuno ng
kapangyarihan ng himpapawid, ang espiritung kumikilos ngayon sa mga anak ng
pagsuway. [3] Tayong lahat ay kasama nila noon na namuhay sa mga pagnanasa ng
laman at pinagbibigyan natin ang mga hilig ng laman at ng pag-iisip. Tayo noon ayon
sa kalikasan ay katulad ng iba na kabilang sa mga taong kinapopootan ng Diyos.
[4] Ngunit ang Diyos, na mayaman sa awa, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, [5]
kahit noong tayo’y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway, ay binuhay niyang kasama ni
Kristo. Dahil sa biyaya tayo’y iniligtas.
5. Basahin ang Efeso 2:2. Paano ka namuhay bilang isang hindi mananampalataya?
6. Basahin ang Efeso 2:3-5. Saan mayaman ang Diyos?
7. Basahin ang Efeso 2:4. Bakit ang Diyos ay mahabagin?
8. Basahin ang Efeso 2:5. Ano ang ginawa ng Diyos para sa atin noong tayo ay namumuhay
pa sa kasalanan?
9. Basahin ang Efeso 2:5. Paano tayo iniligtas ng Diyos?
10. Basahin ang 1 Corinto 6:9-10. Nakita mo ba ang iyong sarili sa mga halimbawa na nakasaad
dito?
1 Corinto 6:9-11 Hindi ba ninyo alam na ang masasamang tao ay hindi makababahagi
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sa kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya! Ang mga nakikiapid, mga sumasamba sa
diyus-diyosan, mga nangangalunya, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki o sa kapwa babae,
[10] ang mga magnanakaw, mga sakim, mga lasenggo, mga mapanlait, mga magdaraya ay
hindi makababahagi sa kaharian ng Diyos. [11] At ganyan ang ilan sa inyo noon. Ngunit
hinugasan na kayo; ginawa na kayong banal, at itinuring na matuwid sa pangalan ng
Panginoong Hesu Kristo, at ng Espiritu ng Diyos.
11. Basahin ang 1 Corinto 6:11. Ang salitang “were” sa Ingles, ito ba ay nakalipas na,
pangkasalukuyan , o sa hinaharap?
12. Basahin ang 1 Corinto 6:11. Noong ikaw ay naipanganak na muli, ano ang tatlong bagay na
nangyari sa iyo?
13. Basahin ang 1 Corinto 6:11. Ito ba ay isang kalalagayan na nakalipas na, pangkasalukuyan
o panghinaharap?
14. Basahin ang 1 Corinto 6:17. Siya na nakipag-isa kay Kristo ay ...? niya sa espiritu.
1 Corinto 6:17 Ngunit ang taong nakikisama sa Panginoon ay nagiging kaisa ng Panginoon
sa espiritu.
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MGA SAGOT
1. Basahin ang 2 Corinto 5:17. Ano ang nangyari sa isang taong nakipag-isa kay Kristo?
Naging isang bagong nilalalang.
2. Basahin ang 2 Corinto 5:17. Ano ang nangyari sa mga lumang bagay?
Sila ay naglaho.
3. Basahin ang 2 Corinto 5:17. Ano ang mga bagay na nagbago?
Lahat ng bagay.
4. Basahin ang Efeso 2:1. Ano nga ang iyong kalalagayan bago ka naisilang na muli o nabuhay
na muli?
Ako ay namumuhay sa kasalanan.
5. Basahin ang Efeso 2:2. Paano ka namuhay bilang isang hindi mananampalataya?
Ako ay namuhay sa sanlibutan, sinunod ko ang demonyo, at ako ay namuhay sa
pagsuway.
6. Basahin ang Efeso 2:3-5. Saan mayaman ang Diyos?
Habag.
7. Basahin ang Efeso 2:4. Bakit ang Diyos ay mahabagin?
Dahil sa Kaniyang napakalaking pag-ibig para sa atin.
8. Basahin ang Efeso 2:5. Ano ang ginawa ng Diyos para sa atin noong tayo ay namumuhay
pa sa kasalanan?
Binuhay tayong kasama ni Kristo.
9. Basahin ang Efeso 2:5. Paano tayo iniligtas ng Diyos?
Sa Kaniyang biyaya.
10. Basahin ang 1 Corinto 6:9-10. Nakita mo ba ang iyong sarili sa mga halimbawa na nakasaad
dito?
Oo.
11. Basahin ang 1 Corinto 6:11. Ang salitang “were” sa Ingles, ito ba ay nakalipas na,
pangkasalukuyan, o sa hinaharap?
Nakalipas na.
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12. Basahin ang 1 Corinto 6:11. Noong ikaw ay naipanganak na muli, ano ang tatlong bagay
na nangyari sa iyo?
• Ikaw ay hinugasan.
• Ikaw ay ginawang banal.
• Pinawalang-sala.
13. Basahin ang 1 Corinto 6:11. Ito ba ay isang kalalagayan na nakalipas na, pangkasalukuyan
o panghinaharap?
Pangkasalukuyan.
14. Basahin ang 1 Corinto 6:17. Siya na nakipag-isa kay Kristo ay ...? niya sa espiritu.
Kaisa.
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ANG TUNAY NA IKAW KAY KRISTO - Part 2
Isinulat ni ANDREW WOMMACK
Sa nakaraang aralin, napag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin ng ipinanganak na
muli, ito ay sa ating espiritu, ang ating puso ay nabago. Ito ay matatagpuan sa 2 Corinto 5:17,
na nagsasabi, Kaya't ang sinumang nakipag-isa na kay Cristo ay isa nang bagong nilikha. Ang
mga lumang bagay ay lumipas. Masdan ninyo, ang lahat ay naging bago. Makikita natin noong
tayo ay naipinanganak na muli, ang kumpletong pagbabago ay nangyari sa ating espiritu, at ang
tanging paraan upang malaman natin kung ano ang nangyari ay sa pamamagitan lamang ng
Salita ng Diyos, ang Bibliya. Hindi natin mauunawaan ito sa pamamagitan ng mga panlabas
na mga bagay, ni hindi rin sa pamamagitan ng ating damdamin dahil ang mga ito ay hindi sa
espiritu kundi sa kaluluwang bahagi ng pagkatao. Subalit sa ating espiritu naroon makikita ang
pagbabago.
Ipapakita ko sa inyo mula sa Salita ng Diyos ang mga bagay na nangyari sa isang tao mula
nang siya ay tumanggap sa Panginoong Hesus. Sinasabi sa Efeso 4:24, At ibihis ninyo ang bagong
pagkatao, na nilikha ayon sa wangis ng Diyos, sa tunay na katuwiran at kabanalan. Sa oras na
ang isang tao ay naipanganak na muli o born again, ang espiritu nila ay naging matuwid at
totoong banal. Ang Bibliya ay naghahayag ng dalawang uri ng pagigiging matuwid.
Mayroong katuwiran na galing sa iyong gawa, at kinakailangan mong panatilihin ang
ganitong uri ng katuwiran sa ating relasyon sa ibang tao. Kung hindi makikita sa buhay mo ang
matuwid na pamumuhay, at ang matuwid at tamang gawain, ay maaaring ikaw ay tanggalin sa
trabaho ng amo mo, o kaya hiwalayan ka ng asawa mo; kaya nga ang matuwid na pamumuhay
ay kinakailangan. Samantala, ang Diyos, ay hindi ka tinanggap ayon sa iyong panlabas na
katuwiran o matuwid na gawain. Ang katuwiran ng Diyos ay Kaniyang ipinagkaloob sa iyo.
Sa 2 Corinto 5:21, sinasabi doon na ang Diyos na ating Ama, ay itinuring Niyang nagkasala
Siya na hindi nakaranas ng kasalanan, upang sa pamamagitan Niya, tayo'y ituring na matuwid
sa harapan ng Diyos. Mayroong katuwiran na higit sa panlabas na katuwiran na nakabatay sa
ginawa ng Diyos para sa atin. Tayo ay literal na tumanggap ng katuwiran ng Diyos sa pamamagitan
ng pananampalataya kay Kristo.Tayo ay nilikha sa katuwiran at tunay na kabanalan. Hindi tayo
lumalago sa katuwiran dahil tayo ay matuwid na. Ang simpleng pagpapaliwanag nito ay sa
harap ng Diyos tayo ay ginawa nang matuwid.
Ang Diyos ay nalulugod sa atin dahil sa ginawa ni Kristo, hindi sa kung ano pa mang bagay.
Sa ating espiritu nandoon ang unang pagbabago sa ating buhay. Tayo ay ginawa nang matuwid
at pinabanal na at ginawa ng bagong nilalang. Sa Efeso 2:10, Sapagkat tayo ang kanyang gawa, na
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nilikha kay Kristo Hesus para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos noong una pa man upang
ating ipamuhay. Sa ating espiritu, tayo ay perpekto at ganap. Walang pagkakasala o kakulangan.
Efeso 1:13 Ito ay nangyari, nang inyong marinig ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng
inyong kaligtasan, at nang kayo'y sumampalataya kay Jesus, at kayo rin naman ay tinatakan ng
ipinangakong Banal na Espiritu.
Maaaring ang iba sa inyo ay ganito mag-isip, “Oo nga’t noong una kong tinanggap si
Kristo ako ay nanalig na ako ay napatawad at nalinis na, at lahat noon ay maayos. Subalit noon
iyon, ngayon nga ako ay nagkasala rin, muli kong binigo ang Diyos." Kung ikaw ay nagkasala
sa iyong mga gawa, pag-iisip at damdamin, subalit ang iyong espiritu ay hindi nagkasala. Ang
ating espiritu ay naselyohan, katulad ng ginagawa ng isang babae na naglagay ng prutas sa isang
garapon at nilagyan ng paraffin upang walang hanging makapasok at walang anomang duming
makapasok. Ang Diyos ay nilagyan ka ng selyo, kaya nga noong ikaw ay naipanganak na muli,
ikaw ay tumanggap ng bagong espiritu, at dahil dito ang kasalanan ay hindi na makakapasok sa
iyong espiritu. Ngayon ikaw ay may bagong pagkakilanlan. Para patuloy ang iyong relasyon sa
Diyos, kinakailangan mong makipagniig sa Kaniya, at sambahin Siya ayon sa kung sino ka sa
iyong espiritu at hindi sa laman.
Ito ang tunay na malaking pagbabago sa buhay Kristiyano, na ang isang tao ay kailangang
mabago ang kaniyang pagkakakilanlan. Hindi ka nakikiisa sa Diyos ayon sa pisikal na aspeto,
hindi rin sa pamamagitan ng iyong kaisipan, subalit sa kung sino ka sa iyong espiritu ayon
sa ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Ito ay ganap na gawa ng Diyos, hindi nagbabago. Ikaw
ay nilikha sa katuwiran at tunay na kabanalan. Ito ay ang iyong espiritu, at upang makiniig
sa Diyos, kailangan mo Siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Kinakailangan mong
manindigan ayon sa tunay na ikaw kay Kristo.
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MGA TANONG PATUNGKOL SA PAG-AARAL NA ITO
1. Basahin ang 1 Corinto 6:17. Ang tanging paraan upang malaman natin ang ganap na
pagbabago na nangyari sa ating espiritu ay sa pamamagitan ng Salita ng Diyos. Ano ba ang
sinasabi ng talatang ito sa kung ano ang nangyari sa atin?
1 Corinto 6:17 Ngunit ang taong nakikisama sa Panginoon ay nagiging kaisa ng Panginoon
sa espiritu.
2. Basahin ang Efeso 3:17. Saan na ngayon nakatira si Kristo?
Efeso 3:17 At upang manirahan sa inyong mga puso si Kristo sa pamamagitan ng
pananampalataya, habang kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig.
3. Basahin ang Efeso 3:17. Paano ito nangyayari?
4. Basahin ang 1 Juan 5:12. Sino ang kailangan natin upang magkaroon tayo ng kaligtasan?
1 Juan 5:12 Ang sinumang kinaroroonan ng Anak ay may buhay; ang sinumang hindi
kinaroroonan ng Anak ng Diyos ay walang buhay.
5. Basahin ang Colosas 1:26-27. Ano itong misteryo na itinago sa matagal na panahon subalit
ngayon ay naihayag na?
Colosas 1:26-27 Ito ang hiwaga na iningatang lihim sa napakahabang panahon at sa mga
salinlahi, ngunit ngayo'y malinaw na inihayag sa kanyang mga banal. [27] Ninais ng Diyos na
ipaunawa sa kanila ang napakaluwalhating kayamanan ng hiwagang ito sa gitna ng mga bansa, na
ito'y si Kristo na nasa inyo, ang pag-asa tungo sa kaluwalhatian.
6. Basahin ang Efeso 4:23-24. Anong bahagi ng ating pagkatao ang nilikha sa katuwiran at
tunay na kabanalan?
Efeso 4:23-24 Baguhin na ninyo ang diwa ng inyong pag-iisip, [24] at ibihis ninyo ang bagong
pagkatao, na nilikha ayon sa wangis ng Diyos, sa tunay na katuwiran at kabanalan.
7. Basahin ang 2 Corinto 5:21. Kaninong katuwiran ang sa ngayon ay mayroon tayo?
2 Corinto 5:21 Itinuring niyang nagkasala siya na hindi nakaranas ng kasalanan, upang sa
pamamagitan niya, tayo'y ituring na matuwid sa harapan ng Diyos.
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8. Basahin ang Efeso 1:4. Ano ang katayuan ngayon ng isang mananampalataya sa harap ng
Diyos?
Efeso 1:4 Bago pa itinatag ang sanlibutan, pinili na niya tayo kay Kristo upang tayo'y maging
banal at walang kapintasan sa kanyang harapan sa pamamagitan ng pag-ibig.
9. Basahin ang Efeso 1:6. Paano tayo tinanggap?
Efeso 1:6 Ito'y upang papurihan siya dahil sa kanyang kahanga-hangang biyaya, na walang
bayad niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak.
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MGA SAGOT
1. Basahin ang 1 Corinto 6:17. Ang tanging paraan upang malaman natin ang ganap na
pagbabago na nangyari sa ating espiritu ay sa pamamagitan ng Salita ng Diyos. Ano ba
ang sinasabi ng talatang ito sa kung ano ang nangyari sa atin?
Pinag-isa ang ating espiritu sa ating Panginoon.
2. Basahin ang Efeso 3:17. Saan na ngayon naninirahan si Kristo?
Sa ating mga puso.
3. Basahin ang Efeso 3:17. Paano ito nangyayari?
Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo.
4. Basahin ang 1 Juan 5:12 Sino ang kailangan natin upang magkaroon tayo ng kaligtasan?
Ang Anak (Hesu Kristo).
5. Basahin ang Colosas 1:26, 27. Ano itong misteryo na itinago sa matagal na panahon subalit
ngayon ay naihayag na?
Si Kristo na sumasaatin, ang pag-asa ng kaluwalhatian.
6. Basahin ang Efeso 4:23-24. Anong bahagi ng ating pagkatao ang nilikha sa katuwiran at
tunay na kabanalan?
Ang ating espiritu na naipanganak na muli.
7. Basahin ang 2 Corinto 5:21. Kaninong katuwiran ang sa ngayon ay mayroon tayo?
Ang katuwiran ng Diyos kay Kristo.
8. Basahin ang Efeso 1:4. Ano ang katayuan ngayon ng isang mananampalataya sa harap ng
Diyos?
Banal at walang bahid.
9. Basahin ang Efeso 1:6. Paano tayo tinanggap?
Sa pamamagitan ng Kaniyang minamahal na Anak (Hesu Kristo).
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ANO ANG MANGYAYARI
KUNG ANG KRISTIYANO AY MAGKAKASALA?
Isinulat ni DON KROW
Sa araw na ito tatalakayin natin ang aralin patungkol sa “Ano ang mangyayari kung ang
isang Kristiyano ay magkasala?” Sinasabi sa atin ng Bibliya sa 1 Juan 1:8-9, Kung sinasabi natin
na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan.
[9] Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na
magpapatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis sa atin mula sa lahat ng kasamaan.
Bilang Kristiyano, sa kalaunan tayo ay madadapa at magkakasala. Nang tanggapin natin si Hesus
bilang Panginoon at Tagapaligtas ay nagkaroon tayo ng bagong kalikasan taliwas sa kung ano
tayo noon. Nagdadalamhati tayo sa tuwing tayo ay nagkakasala. Ayaw nating magkasala; ibig
nating mabuhay na matuwid. Subalit paano kung magkasala tayo? Kinakailangan bang tayo
ay maligtas na muli? Ito ba ang itinuturo ng Bibliya? Kung gayon, wala tayong kasiguraduhan
sa ating kaligtasan, at mas masahol pa ang ating kalagayan kung ihahambing sa sanlibutan.
Kahit papaano ay ang sanlibutan ay hindi pinahihirapan ng kanilang konsiyensiya. Bilang
mananampalataya, hindi nararapat na nakatuon ang ating pansin sa kasalanan. Mababasa
sa Hebreo 10:2 na sa pamamagitan ng sakripisyo ni Hesus, ang mananampalataya ay hindi
na nakatuon ang pansin sa kasalanan. Sa ibang salita, mamuhay tayo ng hindi nakatuon ang
pansin sa kasalanan bagkus ay sa Diyos.
Ang Roma 4:2 ay nagsabi, Kung itinuring siyang [Abraham] matuwid dahil sa mga gawa,
mayroon siyang ipagmamalaki, ngunit hindi sa harapan ng Diyos. Kung ang kaligtasan ay ayon
sa ating sariling kakayanan, ating mga gawa, tayo ay makapagyayabang. Maaari nating sabihin,
“Panginoon, binibigyan ko ng halaga ang ginawa Mo sa krus, subalit alalahanin mo rin po ang
aking mga nagawa!” Hindi kailangan ni Hesus ang ating pag-apruba at hindi rin natin kailangang
aprubahan ang mga bagay na ating ginawa. Ang kaligtasan ay ginawa ng Diyos sa paraang walang
sinuman ang makapagyayabang. Ang lahat ng kaluwalhatian at pagmamalaki ay kay Kristo Hesus
lamang (Roma 3:27). Ang kaloob na buhay na walang-hanggan ay tiyak na kaloob o regalo at
hindi maaaring pagtrabahuhan (Roma 6:23).
Sinasabi sa Roma 4:2 na kung si Abraham ay ginawang matuwid sa pamamagitan
ng kanyang mga gawa, ito ay magbibigay sa kanya ng dahilan upang magmapuri, subalit
hindi iyon ang nangyari. Ano ang sinasabi ng Kasulatan kung paano maliligtas ang
tao? Ito ba ay ayon sa kanyang mga gawa? Paanong si Abraham ay ginawang matuwid?
Ito ba ay dahil sa kanyang mga nagawa o hindi nagawa, o dahil siya ay nagtiwala, at umasa sa
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Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya? Sinasabi sa Roma 4:3 Sumampalataya si Abraham
sa Diyos, at ito ang pinagbatayan ng kanyang pagiging matuwid.
Ano ang nagpatatag sa akin upang hindi ako mapahamak kahit may mga pagkakataon
na ako ay nabibigo at nagkakasala? Ito ay dahil dinala na ni Hesus ang lahat ng aking mga
kasalanan sa krus, at sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya (hindi sa pamamagitan ng
aking mga gawa), ako ay nagkaroon ng katuwiran (matuwid sa harap ng Diyos).
Ang Roma 4:6 ay nagsabi, Ganoon din ang sinasabi ni David, na pinagpala ng Diyos ang taong
itinuturing na matuwid hindi batay sa anumang gawa. Si David sa Lumang Tipan ay nagsabi na
darating ang araw sa pamamagitan ng isang bagong kasunduan kung saan ipapataw ng Diyos
ang katuwiran sa tao na hindi naaayon sa gawa. At sinabi niya sa bersikulo 7, Pinagpala ang mga
taong pinatawad ang mga pagsuway, at silang pinawi na ang mga kasalanan. Ito ang katibayan:
Pinagpala ang taong hindi na kailanman sisingilin ng Panginoon sa kanyang kasalanan (Roma 4:8).
Hindi sinasabi na baka hindi, minsan gagawin Niya at minsan ay hindi Niya gagawin. “Sinasabi
na mapalad ang tao na sa kaniya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan.” Sa salitang
Griyego ito ay tinuturing na mariin na negatibo. Na ang ibig sabihin ay hindi Niya gagawin, at
kailanman ay hindi Niya ipapataw sa atin ang ating mga kasalanan. Ito ang mabuting balita na
inihahayag ng Bagong Tipan. Sinasabi sa Hebreo 10:16 Ito ang pakikipagtipan na gagawin ko sa
kanila, pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon; ilalagay ko ang aking mga tuntunin
sa kanilang mga puso, itatanim ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip, at bahagi ng kasuduan ay
sinabi ng Diyos sa bersikulo 17: Ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na
aalalahanin pa.
Ano ang nagpapatatag sa iyong posisyon sa katuwiran kung ikaw ay nagkasala at walang
oras mangumpisal? Ito ay ang iyong pananampalataya kay Kristo Hesus. Ang pangalan Niya ay
Hesus, at inililigtas Niya ang tao sa kanilang mga kasalanan (Mateo 1:21).
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MGA TANONG PATUNGKOL SA PAG-AARAL NA ITO
1. Basahin ang Roma 4:5. Binigyang katuwiran ng Diyos ang mga tao na …?
Roma 4:5 Sa kanya namang walang kalakip na gawa ngunit sumasampalataya sa Diyos at
nagtuturing na matuwid sa masama, ang kanyang pananampalataya ang batayan ng kanyang
pagiging matuwid.
2. Basahin ang Roma 4:2-3. Ano ang ipinataw ng Diyos kay Abraham noong siya ay nanalig?
Roma 4:2-3 Kung itinuring siyang matuwid dahil sa mga gawa, mayroon siyang ipagmamalaki,
ngunit hindi sa harapan ng Diyos.[3] Ano ba ang sinasabi ng Kasulatan? “Sumampalataya si
Abraham sa Diyos, at ito ang pinagbatayan ng kanyang pagiging matuwid.”
3. Basahin ang Roma 4:22-24. Kung tayo ay mananalig tulad ng pananalig ni Abraham, ano
ang ipapataw ng Diyos para sa atin?
Roma 4:22-24 Sa pagtitiwalang ito ibinatay ng Diyos ang pagiging matuwid ni Abraham
[23] Ang salitang “ibinatay ang kanyang pagiging matuwid” ay isinulat hindi lamang
para sa kanya, [24] kundi para rin sa atin. Ituturing tayong matuwid ng Diyos, tayong
sumasampalataya sa kanya na muling bumuhay kay Hesus na ating Panginoon.
4. Basahin ang Roma 4:6. Kapag ipinataw ng Diyos sa isang tao ang katuwiran (matuwid sa
harap ng Diyos) ito ay dahil:
A. Sa kanilang mga gawa.
B. Liban sa kanilang mga gawa.
C. Ayon sa kanilang kabutihan.
Roma 4:6 Ganoon din ang sinasabi ni David, na pinagpala ng Diyos ang taong itinuturing na
matuwid hindi batay sa anumang gawa:
5. Basahin ang Hebreo 10:14. Hanggang kailan ang pagiging ganap (perfect) ng mga
mananampalataya sa harap ng Diyos?
Hebreo 10:14 Sapagkat sa pamamagitan ng isang alay ay kanyang ginawang sakdal
magpakailanman ang mga ginagawang banal.
6. Basahin ang Roma 5:17. Ang pagkamatuwid ay nakakamit:
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A. Sa pagsusumikap na makamtan ito.
B. Bilang isang regalo.
C. Sa pamamagitan ng mga gawa.
Roma 5:17 Sapagkat kung naghari ang kamatayan dahil sa pagsuway ng isang tao, lalong
higit ang nakamtan ng mga taong kinahabagan nang sagana at itinuring na matuwid ng
Diyos! Maghahari sila sa buhay sa pamamagitan ng isang tao, si Hesu-Kristo.
7. Ano ang ipinapahiwatig ng salitang kaloob (gift)?
8. Kung mananalig ka kay Hesus bilang Tagapagligtas, kailangan mong manalig sa Kanya
hanggang sa:
A. Simbahan.
B. Langit.
C. Russia
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ANO ANG MANGYAYARI KUNG ANG KRISTIYANO AY MAGKAKASALA?
MGA SAGOT
1. Basahin ang Roma 4:5. Binigyang katuwiran ng Diyos ang mga tao na …?
Sumasampalataya sa Diyos.
2. Basahin ang Roma 4:2-3. Ano ang ipinataw ng Diyos kay Abraham noong siya ay nanalig?
Pagiging matuwid sa harap ng Diyos.
3. Basahin ang Roma 4:22-24 Kung tayo ay mananalig tulad ng pananalig ni Abraham, ano
ang ipapataw ng Diyos para sa atin?
Pagiging matuwid sa harap ng Diyos.
4. Basahin ang Roma 4:6. Kapag ipinataw ng Diyos sa isang tao ang katuwiran (matuwid sa
harap ng Diyos) ito ay dahil …?
B. Liban sa kanilang mga gawa.
5. Basahin ang Hebreo 10:14. Hanggang kailan ang pagiging ganap (perfect) ng mga
mananampalataya sa harap ng Diyos?
Magpasawalang-hanggan.
6. Basahin ang Roma 5:17. Ang katuwiran ay nakakamtan:
B. Bilang regalo.
7. Ano ang ipinapahiwatig ng salitang kaloob (gift)?
Libre, walang bayad sa taong tumatanggap.
8. Kung mananalig ka kay Hesus bilang Tagapagligtas, kailangan mong manalig sa Kanya
hanggang sa:
B. Langit.
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ANG INTEGRIDAD NG SALITA NG DIYOS
Isinulat ni ANDREW WOMMACK
Ang Marcos 4 ay isang pambihirang kabanata patungkol sa integridad ng Salita ng Diyos--ang
kapangyarihan, ang katangian, at ang pananampalataya na nakapaloob dito. Humigit kumulang
sa sampung parabula ang naituro sa loob ng isang araw. Kailangan mong ikumpara ang Marcos 4
sa Mateo 13 at Lucas 8 para makita mo ang ibig sabihin nito. May ilang mga parabula, isa dito
ay tungkol sa isang nagtanim ng binhi. Sa Marcos 4:26, Sinasabi nito At sinabi niya, Ganyan
ang kaharian ng Diyos, na gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa. Alalahanin mo na
sa bersikulo 14 sinasabi nito na ang binhi ay ang Salita ng Diyos. Hindi layunin ng Diyos na
turuan tayong maging magsasaka, kundi ginagamit Niya ang isang pangkaraniwang bagay sa
pagpapaliwanag ng katotohanang espirituwal. Ang bersikulo 27 ay nagsabi, Natutulog siya at
gumigising sa araw at gabi, sumisibol pa rin at lumalaki ang binhi nang hindi niya namamalayan
kung paano. Ito ay mahalaga. Sinasabi na hindi lubusang nauunawaan ng tao. Hindi niya alam
kung paano ito ay nangyayari.
Sinasabi ng ibang tao, “Hindi ko talaga naiintidihan ang sinasabi mo. Paanong ang pagbabasa
lang ng salita ng Diyos ay totoong magpapabago sa akin at magiging dahilan upang ang buhay
ng Diyos ay magbibigay buhay sa akin?" Hindi ko lubusang nauunawaan, ngunit alam kong ito
ay magaganap. Hindi ko maunawaan na kapag itinanim ang maliit na binhi at ito ay tutubo na
may kasamang mga bunga at mapaparami ito. Walang sinoman ang lubos na makakaunawa
nito, ngunit ito ay mabisa. Ang pagbabasa at pagbabad sa Salita ng Diyos ay magdudulot ng
pagbabago sa iyong pag-uugali, sa iyong karanasan, at sa iyong pananaw.
Sinasabi sa bersikulo 28, Sa kaniyang sarili ay nagbubunga ang lupa … Ang lupa ay ginawa
upang palawakin ang binhi, pausbungin at magpakawala ng buhay. Ang puso mo ay ginawa para
sa Salita ng Diyos---ito ay totoo. Ang Salita ng Diyos ay ginawa upang ito ay ilagay sa iyong puso.
Walang idudulot na kabutihan kung hahawakan mo ng malapit sa iyo ang Bibliya, ipatong sa
mesa o kung ito'y dala-dala mo. Hindi ito magbibigay ng kapangyarihan sa buhay mo. Kailangan
mong kunin ang Salita, gawin itong binhi, at itanim mo sa iyong puso. Kung ito ay gagawin mo,
ang puso mo ay nilikha upang magbigay bunga. Ito ay kusang magpapabago sa takbo ng iyong
pamumuhay. Ang bersikulong ito ay nagpatuloy, una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay
ang uhay na hitik sa butil. Nagpapatunay ito na may yugto o hakbang ang paglago o pagtanda
(maturity). Lumalapit ang mga tao sa akin at nagpapahayag na sila ay naniniwala sa Diyos
patungkol sa mga mabubuting bagay, ako ay sumasang-ayon na ito'y maka-Diyos. Subalit kung
sila ay hindi kikilos at gagawa, kung hindi nila ibinahagi si Hesus sa iba, ako ay nakasisiguro na
hindi sila magkakaroon ng ministeryo sa telebisyon o radyo sa mga darating na linggo.
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May mga hakbang sa paggawa ng mga bagay-bagay. Ang pagtanggap mula sa Diyos ay may
mga hakbang, ito ang inilalarawan ng parabula. Una sa lahat, kailangan mong magsimula, at
ngayon darating naman ang pag-asa, kasunod ang pananampalataya, saka lang ito magkakaroon
ng bunga. Laging mayroong hakbang patungo sa katagumpayan. Walang sinumang nanggaling
mula sa zero patungo sa isang libong milya kada oras na biglaan. Kahit mayroon ka pang maka
Diyos na hangarin, hindi ito maisasakatuparan sa ganitong paraan. Ang kasulatang ito ay
nagpapakita na ang kaharian ng Diyos ay tila isang binhi. Ang Salita ng Diyos ay kinakailangan
munang maitanim sa iyong puso, may hakbang ang paglago: una ay usbong, saka ang uhay,
pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Ang sumunod na bersikulo ay nagsabi, Kapag hinog
na ang bunga, magsusugo agad ang magsasaka ng gagapas sapagkat panahon na ng pag-aani.
May mga hakbang, subalit darating ang panahon na ito ay magbubunga at lalago.
Ang punto na ipinapahayag nito ay nasa bersikulo 35, Kinagabihan, sinabi niya sa
kanyang mga alagad, “Tumawid tayo sa ibayo. Buong araw na nagtuturo si Hesus patungkol
sa kapangyarihan ng Salita ng Diyos, kung paano ang Salita ay inihalintulad sa isang binhi, at
kung paanong ang buhay ng Diyos ay naisasalin sa iyong buhay. Ito ay itinuturo ni Hesus sa
kanila sa loob ng sampung parabula, dito din ay nagbigay Siya ng pagsusulit. Siya ay nagsabi
sa kanila, “Narito ang salita galing sa Panginoon - halikayo at tayo ay pumunta sa kabila ng
lawa.” Di Niya sinabing, "sumakay tayo sa bangka, maglayag sa kabila ng lawa, at malunod,"
subalit "pumunta tayo sa kabilang dako." Pagkatapos ay nagpunta Siya sa bangka at doon Siya
ay natulog. Ang kwento ay nagpahayag na may isang malakas na bagyong dumating at napuno
ng tubig ang bangka. Kailangan mong alalahanin na ang bangkang ito ay hindi mamahaling
yate na mayroong tulugan na sadyang gawa upang hindi mabasa ang nakasakay na kung saan
si Hesus ay natutulog at hindi Niya nalalaman ang bagyong nangyayari sa labas. Ito ay isang
bangkang walang bubong at natutulog si Hesus, hinahampas ng tubig. Ang dahilan kung kaya’t
ito ay mahalaga sapagkat alam ni Hesus kung ano ang nangyayari subalit sinusubukan Niyang
matulog. Sumama ang loob ng mga disipulo, nilapitan Siya at nagsabi, “Panginoon, hindi ka ba
nababahala na tayo ay mapapahamak?” Sa madaling salita, ang sinasabi nila ay, “Kumilos ka!
kumuha ka ng pansalok ng tubig! Magsagwan ka! Tumulong ka!”
Sa maraming pagkakataon ang mga tao ngayon ay ginagawa rin ito sa Diyos at sinasabi,
"Panginoon, bakit wala Kang ginawa?" May ginawa ang Diyos. Ipinagkaloob na ng Diyos ang
lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ng pagbayad na ginawa ni Hesus. Nilikha Niya
ang Kaniyang Salita at ibinigay ang lahat ng binhi sa atin. Tungkulin natin na itanim ang mga
binhi sa ating mga puso. Ipinagkaloob na Niya sa atin ang Kanyang Banal na Kasulatan, tungkulin
na natin na tanggapin ang binhi, isapuso, at pagnilayin (meditate) hanggang sa magbunga ito
ng buhay. Subalit ang Kanyang mga disipulo ay nais Siyang gisingin at sinabing, “Bakit hindi
Ka kumilos?” Bumangon Siya, at pinahinto ang malakas na hangin at alon, at nagkaroon ng
kahinahunan. Nilingon Niya ang Kanyang mga disipulo, "Bakit kayo natatakot? Nasaan ang
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inyong pananampalataya?" Hindi Niya sinabi, “Ipagpaumanhin niyo hindi ako nakagawa o
nakakilos man lang." Hindi, ang Kanyang bahagi ay turuan sila ng Salita at pagkalooban sila ng
mga pangako, at ang kanilang bahagi ay kunin ang Salita at manalig sa mga pangako. Ipinagkaloob
na ng Diyos ang lahat sa tao sa pamamagitan ni Hesus noong Siya ay pumarito dito sa lupa.
Ibinigay na Niya sa iyo ang lahat upang ikaw ay maging matagumpay sa lahat ng bahagi ng iyong
buhay sa pamamagitan ng binhi na siyang Salita. Ang kinakailangan mo na lang gawin ay kunin
ang mga Butil na Salita ng Diyos at itanim ito sa iyong puso sa pamamagitan ng pagbabasa nito,
pagnilayan ito, pag-isipan ito, at hayaang mag-ugat ito sa iyong kalooban. Kapag ginawa mo ito,
makakatayo ka at hindi ka matitinag, at mapapahinto mo ang bagyo sa iyong buhay.
Ako ay naniniwala na ang pinakamabuting bigay ng Diyos sa mga disipulo ni Hesus ay ang
kunin ang mga turo sa araw na iyon, at sabihin, "Tumawid tayo sa kabilang ibayo." Mainam kung
sinabi nila, “Ayon sa lahat ng turo Niya sa atin sa araw na ito, ito ay pangako. Ito ang naglikha
ng buong sansinukob na nagsabi halikayo pumunta tayo sa kabilang ibayo, hindi Niya sinabi
halikayo pumunta tayo sa kabilang ibayo at sa kalagitnaan ng tubig tayo ay magpalunod. Kung
tinanggap sana nila ang sinabi ni Hesus at ginamitan ng pananampalataya, marahil ay nasaway
nila ang hangin at mga alon. Dahil ito rin ang eksaktong sinabi ni Hesus, “O kayo na may maliit
na pananampalataya, bakit kayo ay nag-alinlangan?” Alam mo ba, kailangan nating panaligan
ang Salita ng Diyos, at isabuhay ito.
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ANG INTEGRIDAD NG SALITA NG DIYOS
MGA TANONG PATUNGKOL SA PAG-AARAL NA ITO
1. Basahin ang Mateo 13:19. Kung hindi natin itatanim ang Salita ng Diyos sa ating mga puso,
ano ang mangyayari dito?
Mateo 13:19 Kapag ang isang tao ay nakikinig tungkol sa kaharian, ngunit hindi niya ito
inuunawa, dumarating ang diyablo [a] at inaagaw ang naihasik sa kanyang puso. Ito ang
tinutukoy na mga naihasik sa may tabing daan.
2. Basahin ang Josue 1:8. Kailan dapat pagnilayin ang Salita ng Diyos?
Josue 1:8 Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong
pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat
dito: sapagka't kung magkagayo'y iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayo'y
magtatamo ka ng mabuting kawakasan.
3. Basahin ang Juan 6:63. Ayon sa bersikulong ito, ang salita ng Diyos ay ...?
Juan 6:63 Ang espiritu ang nagbibigay ng buhay, ang laman ay walang pakinabang; ang mga
salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay.
4. Basahin ang Mateo 4:4 Ang sangkatauhan ay kailangang mabuhay hindi ayon sa pisikal na
pagkain lamang kundi sa pamamagitan ng …?
Mateo 4:4 Ngunit sumagot si Jesus,“Nasusulat, ‘Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao,
kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos.’ ”
5. Basahin ang Efeso 6:17. Ang Salita ng Diyos ay tulad ng anong klaseng sandata?
Efeso 6:17 Gamitin ninyo ang helmet ng kaligtasan, at ang tabak ng Espiritu, na walang iba
kundi ang salita ng Diyos.
6. Ang tabak ba ay maaaring makapinsala sa kanyang kaaway?
7. Basahin ang Roma 8:6 Kung ating bibigyan ng mahusay na pansin ang Salita ng Diyos sa
ating mga buhay, tayo ay magkakaroon ng …?
Roma 8:6 Ang pag-iisip ng laman ay naghahatid sa kamatayan, subalit ang pag-iisip ng
Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan.
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8. Basahin ang 2 Corinto 3:18. Kung ano ang ating binibigyang pansin yaon din ang
maghuhubog sa atin. Ano ang dapat nating bigyang pansin?
2 Corinto 3:18 At tayong lahat, na walang talukbong ang mukha, parang sa salamin nakikita
sa pamamagitan natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Binabago ang ating anyo upang
maging kalarawan niya, mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, na nagmumula sa
Panginoon na siyang Espiritu.
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MGA SAGOT
1. Basahin ang Mateo 13:19. Kung hindi natin itatanim ang Salita ng Diyos sa ating mga puso,
ano ang mangyayari dito?
Aagawin ng kaaway ang Salita upang ito'y hindi magbunga sa ating buhay.
2. Basahin ang Josue 1:8. Kailan dapat pagnilayin ang Salita ng Diyos?
Araw at gabi.
3. Basahin ang Juan 6:63. Ayon sa bersikulong ito, ang salita ng Diyos ay...?
Espiritu at buhay.
4. Basahin ang Mateo 4:4 Ang sangkatauhan ay kailangang mabuhay hindi ayon sa pisikal na
pagkain lamang kundi sa pamamagitan ng …?
Bawat salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos.
5. Basahin ang Efeso 6:17. Ang Salita ng Diyos ay tulad ng anong klaseng sandata?
Tabak.
6. Ang tabak ba ay maaaring makapinsala sa kanyang kaaway?
Oo.
7. Basahin ang Romans 8:6 Kung ating bibigyan ng mahusay na pansin ang Salita ng Diyos sa
ating mga buhay, tayo ay magkakaroon ng …?
Buhay at kapayapaan.
8. Basahin ang 2 Corinto 3:18. Kung ano ang ating binibigyang pansin yaon din ang
maghuhubog sa atin. Ano ang dapat nating bigyang pansin?
Ang Panginoon at ang Kanyang Kaluwalhatian.
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HINDI NAGKASALA ANG DIYOS
Isinulat ni ANDREW WOMMACK
Sa araw na ito ibig kong ibahagi ang isa sa pinakamahalagang bagay na ginawa ng Diyos
sa aking buhay. Para bagang pinaniniwalaan ng tao na ang lahat ng nangyayari sa kanya ay
galing sa Diyos, na kontrolado Niya ang lahat. Inaakala ng tao na ang lahat ng nangyayari sa
kanilang buhay ay galing sa Diyos, dahil ang pakahulugan nila ay ang Diyos ay kataas-taasan
at makapangyarihan. Kahit ang hindi mananampalataya ay pinaniniwalaan ito. Marami rin sa
mga Kristiyano ang itinataguyod ang ganitong doktrina at ito nga ay nakatanim na sa kanilang
mga buhay. Ako ay naniniwala na ang itinuturo ng Banal na Kasulatan ay taliwas dito, at
lubhang mahalaga na matutunan mo ang aralin na ito. Sinasabi sa Santiago 1:13-17 Huwag
sabihin ninuman na tinutukso siya ng Diyos kapag dumaranas siya ng pagsubok. Hindi maaaring
matukso ng masama ang Diyos, at hindi rin naman siya nanunukso ninuman. Natutukso ang
tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa sarili niyang pagnanasa. Kapag ang pagnanasang
iyon ay naipaglihi, nanganganak ito ng kasalanan, at ang kasalanan naman kapag malaki na ay
nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat
mabuti at ganap na kaloob ay nagmumula sa itaas, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa
kalangitan. Hindi siya nag-iiba o nagdudulot man ng anino dahil sa pagbabago.
Ang bersikulong ito ay nagbibigay-linaw na ang Diyos ang may akda (author) ng
mabubuting bagay lamang. Sinabi ni Hesus sa Juan 10:10 Ang magnanakaw ay dumarating
lamang upang magnakaw, pumatay, at sumira. Dumating ako upang ang mga tupa ay magkaroon
ng buhay, at magkaroon nito nang sagana. Kung ito ay mabuti, ito ay sa Diyos; kung ito ay
masama, ito ay sa diablo. Ito ay napakasimpleng teolohiya (theology). Ang dahilan kung bakit
ito ay kritikal dahil sinabi sa Santiago 4:7 Kaya't pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang
diyablo, at siya ay tatakbo palayo sa inyo. Sinabi dito na tayo ay pasakop, magpakontrol sa
Diyos at labanan ang diablo. Ang ibig sabihin ng “labanan” (resist) ay patuloy na lumaban.
Kapag ang tao ay naniniwala na ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay ay galing sa
Diyos -- halimbawa, sakit o karamdaman, pagkabigo ng negosyo, mawalan ng trabaho, mga
rebeldeng anak, o diborsiyo -- tinatanggap na lang nila ang ganitong kalakaran ng buhay. Kung
talagang naniniwala sila na ang Diyos ang may akda ng isang sitwasyon sa kanilang buhay at
ginagamit ito upang sila ay parusahan o baguhin, ang paglaban dito ay nangangahulugang
lumalaban sila sa Diyos. Subalit ang sinasabi sa Santiago 4:7 na labanan ang diablo at siya ay
lalayo sa iyo. Kailangan mong magpasakop sa Diyos. Ito ay nagpapakita na ang ibang bagay
ay sa Diyos, at may mga bagay na sa diablo. Mayroon ding kapangyarihan ang kasamaan dito
sa mundo, at hindi lahat ng nangyayari sa iyong buhay ay nanggagaling sa Diyos. Kung hindi
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mo ito naiintindihan, ang mangyayari ay magpapasakop ka sa diablo at binibigyan mo ng
kapangyarihan ang diablo.
Ibig kong tukuyin ang isang talata sa aklat ng Roma sapagkat sa dahilang madalas
mali ang gamit nito. Ako ay nakadalo na sa mga libing na kung saan ang mga tao ay walang
kaalaman tungkol sa Diyos, hindi pumupunta sa simbahan, at wala ring alam patungkol
sa Banal na Kasulatan, subalit alam nila ang bagay na ito. Sinasabi sa Roma 8:28, At alam
nating ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa
kanya, sa kanilang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Ang interpretasyon nila ay kung ano
man ang mangyayari sa iyong buhay, gawain ito ng Diyos at magdudulot ito ng kabutihan sa
anomang kaparaanan. Ako ay dumalo sa libing ng isang batang lalaki at batang babae, bago sila
naaksidente ay uminom ng alak na hinaluan ng ipinagbabawal na gamot, sumakay sa kotse, at
pinatakbo ng matulin sa madulas na kalsada, at nadulas ang kotse sa isang gilid, at bumangga
sa poste, at doon silang dalawa ay namatay. Binanggit ng mangangaral ang talatang ito buhat
sa Kasulatan, “Alam natin na ang lahat ng bagay ay nangyayari na pinagsama-sama para sa
ikabubuti” at sinabing may layunin ang Diyos sa paggawa nito. Ang Diyos ay hindi pinatay
itong dalawang teenagers, sa kabilang dako ay hindi mo rin maaaring sabihin na kagagawan
ito ng diablo. Kasalanan ito ng dalawang teenagers na iyon. Nakasisiguro ako na tinukso sila
ng diablo na suwayin ang pamantayan ng kanilang mga magulang at ibang tao, ngunit sa huli
ito ay kanilang kagustuhan. Sila ang naglasing; sila ang bumangga sa poste. Dahil sa kanilang
ginawa kaya nangyari ang aksidente, at hindi Diyos ang pinanggalingan nito.
Ano nga ba ang ibig sabihin ng “at alam natin na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip na
gumagawa sa ikabubuti”? Una sa lahat, hindi nito sinabi na ang lahat ng bagay ay nanggaling
sa Diyos at nagkakalakip na gumagawa para sa ikabubuti. Sinabi nito na ang lahat ng bagay
ay nagkakalakip para sa ating ikabubuti kung: “sa kanila na nagmamahal sa Diyos.” Ang Salita
ng Diyos ay hindi matutupad sa mga taong hindi nagmamahal sa Diyos. Makikita na ito ay
ipinaliwanag na maigi, subalit kamangha-mangha na may mga tao na ginagamit ang ganitong
mga pangyayari katulad ng dalawang teenagers na gumamit ng bawal na gamot at alak at lubos
na nagrebelde laban sa Diyos at sa Kanyang mga prinsipyo. Magkakalakip na mangyayari ang
mga ito sa ikabubuti ng mga taong umiibig sa Diyos, at silang mga tinawag na naaayon sa
Kanyang layunin.
Sinasabi sa 1 Juan 3:8, Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay kakampi ng diyablo,
sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang diyablo. Ito ang dahilan na nahayag ang Anak ng
Diyos: upang wasakin ang mga gawa ng diyablo. Inihayag ng Diyos ang Kanyang sarili upang
puksain ang gawa ni satanas. Ito ang Kanyang layunin, at magkakalakip na mangyayari sa
ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya at silang mga tinawag na ayon sa Kanyang layunin; iyon
ay kung ikaw ay lumalakad sa iyong pagkatawag, nilalabanan ang diablo at wasakin ang mga
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gawa ng diablo. Silang lumalaban sa diablo at nabubuhay para sa Diyos ay makapagsasabi na
kahit ano pa man ang gawin ng diablo sa kanila, ito ay babaligtarin ng Diyos at gagamitin para
sa kanilang ikabubuti.
Kailangan nating magsimulang maunawaan na hindi kontrolado ng Diyos ang lahat ng
nangyayari sa ating buhay. Mayroon tayong kaaway na pumapatay, nagnanakaw at sumisira,
subalit si Hesus ay naparito upang magbigay buhay. Piliin natin ang buhay at kusang kilalanin
na hindi kagagawan ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa ating buhay.
Kung ang Diyos ay isang tao na tulad natin na gumawa ng mga bagay na inaakusa sa Kanya,
katulad ng pagbibigay ng kanser, mga kapansanan, dipresyon, kalungkutan, at kapighatian,
sinisiguro ko na Siya (Diyos) ay susubukang pigilan, aarestuhin, at mabibilanggo. Sa kabila
nito, iniisip natin na ang Diyos, na higit na mahabagin sa kanino mang taong ating nakilala,
ang Siyang nagpapahirap sa mga tao. Mayroong mga bagay na galing sa diablo at ilan na
nangyayaring natural lang, at hindi lahat ng mga sakuna ay itinalaga ng Diyos. Isinusulat ng
mga insurance company sa kanilang mga patakaran (policies) “gawa ng Diyos ang mga bagay
tulad ng lindol, at salot.” Hindi, hindi ang Diyos ang may gawa ng mga ito.
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MGA TANONG PATUNGKOL SA PAG-AARAL NA ITO
1. Basahin ang Santiago 1:13. Ang Diyos ba ang sanhi ng pagkahulog sa tukso ng mga tao?
Santiago 1:13 Huwag sabihin ninuman na tinutukso siya ng Diyos kapag dumaranas siya
ng pagsubok. Hindi maaaring matukso ng masama ang Diyos, at hindi rin naman siya
nanunukso ninuman.
2. Basahin ang Santiago 1:17. Saan nanggagaling ang mga mabubuting regalo?
Santiago 1:17 Ang bawat mabuti at ganap na kaloob ay nagmumula sa itaas, mula sa Ama
na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nag-iiba o nagdudulot man ng anino
dahil sa pagbabago.
3. Basahin ang Juan 10:10. Sino ang magnanakaw?
Juan 10:10 Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay, at
sumira. Dumating ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, at magkaroon nito
nang sagana.
4. Basahin ang Juan 10:10. Ano ang layunin ng magnanakaw?
5. Basahin ang Juan 10:10. Ano ang dahilan ng pagparito ni Hesus?
6. Basahin ang Santiago 4:7. Ano ang bunga ng pagpapasakop mo sa Diyos at paglaban sa
diablo?
Santiago 4:7 Kaya't pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diyablo, at siya ay tatakbo
palayo sa inyo.
7. Basahin ang Roma 8:28. Sinasabi ba ng Roma 8:28 na ang lahat ng mga bagay ay
nanggagaling sa Diyos?
Roma 8:28 At alam nating ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti ng
mga nagmamahal sa kanya, sa kanilang mga tinawag ayon sa kanyang layunin.
8. Basahin ang Mga Gawa 10:38. Ang sakit o karamdaman ba ay galing sa Diyos?
Mga Gawa 10:38 Kung paanong si Hesus na taga-Nazareth ay binuhusan ng Diyos ng
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Banal na Espiritu at ng kapangyarihan; kung paanong naglibot siya na gumagawa ng
mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng diyablo, sapagkat kasama niya
ang Diyos.
9. Basahin ang 1 Juan 3:8. Ano ang dahilan ng pagparito ng Anak ng Diyos?
1 Juan 3:8 Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay kakampi ng diyablo, sapagkat sa
simula pa ay nagkakasala na ang diyablo. Ito ang dahilan na nahayag ang Anak ng Diyos:
upang wasakin ang mga gawa ng diyablo.
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MGA SAGOT
1. Basahin ang Santiago 1:13. Ang Diyos ba ang sanhi ng pagkahulog sa tukso ng mga tao?
Hindi.
2. Basahin ang Santiago 1:17. Saan nanggagaling ang mga mabubuting regalo?
Sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan.
3. Basahin ang Juan 10:10. Sino ang magnanakaw?
Ang diablo.
4. Basahin ang Juan 10:10. Ano ang layunin ng magnanakaw?
Upang magnakaw, pumatay, at sumira.
5. Basahin ang Juan 10:10. Ano ang dahilan ng pagparito ni Hesus?
Upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, at magkaroon nito nang sagana.
6. Basahin ang Santiago 4:7. Ano ang bunga ng pagpapasakop mo sa Diyos at paglaban sa
diablo?
Siya ay tatakbo palayo sa iyo.
7. Basahin ang Roma 8:28. Sinasabi ba sa Roma 8:28 na ang lahat ng mga bagay ay nanggagaling
sa Diyos?
Hindi.
8. Basahin ang Mga Gawa 10:38. Ang sakit o karamdaman ba ay galing sa Diyos?
Hindi.
9. Basahin ang 1 Juan 3:8. Ano ang dahilan ng pagparito ng Anak ng Diyos?
Upang wasakin ang mga gawa ng diyablo.
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ANG KAPANGYARIHAN NG BUHAY NA
PUNO NG ESPIRITU
Isinulat ni DON KROW
Ang Marcos 16:15-16 ay kilala sa Dakilang Komisyon (Great Commission), sinabi ni Hesus
sa Kanyang mga disipulo, Sinabi niya sa kanila, “Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral
ninyo ang ebanghelyo[a] sa lahat ng tao. Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay
maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Sa Mga Gawa 8, bersikulo 5 at 12,
makikita kung paano ang komisyon na ito ay naisagawa sa pamamagitan ng pagpapahayag ni
Felipe (Philip) sa Samaria. Si Felipe ay bumaba sa lungsod ng Samaria at ipinangaral sa kanila
ang Cristo. … [12] Ngunit nang naniwala sila kay Felipe na nangangaral ng Magandang Balita
tungkol sa paghahari ng Diyos at sa pangalan ni Jesu-Cristo, sila ay nabautismuhan, mga lalaki
at mga babae.
Ang tanong ay naging Kristiyano ba ang mga tao sa Samaria ayon sa Marcos 16:15-16?
Oo, sila ay naging Kristiyano. Nagtungo si Felipe sa Samaria, ipinahayag niya si Hesu Kristo,
at sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesu Kristo, sila ay nagpabautismo, mga lalaki at
babae. Ayon sa Dakilang Komisyon (Great Commission), maaari nating sabihin na ang mga
taong ito ay naligtas, subalit natanggap ba nila ang bautismo ng Banal na Espiritu?
Naghahayag ang Bibliya patungkol sa pagbabautismo sa tubig ni Juan, subalit si Hesus
lamang ang maaaring magbautismo sa Banal na Espiritu. Ayon sa Banal na Kasulatan, ang
mga tao ay naniwala, naligtas, at nabautismuhan sa tubig, subalit hindi nila natanggap ang
pagbabautismo sa Banal na Espiritu. Sinsabi sa Mga Gawa 8:14-17, Nang mabalitaan ng mga
apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga taga-Samaria ang salita ng Diyos, isinugo nila roon
sina Pedro at Juan. Pagdating doon ay ipinanalangin ng dalawa ang mga taga-Samaria upang
tanggapin nila ang Banal na Espiritu. Sapagkat hindi pa bumababa ang Espiritu sa kaninuman
sa kanila. Sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong nina Pedro
at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at tinanggap nila ang Banal na Espiritu.
Makikita natin mula sa Banal na Kasulatan na kahit na ang tao ay naniwala,
nabautismuhan, at naligtas ay hindi nangangahulugang sila ay nabautismuhan sa Banal
na Espiritu. Dumating sa kanilang mga buhay ang Banal na Espiritu - sa Juan 20:22
makikita na ang mga disipulo ay binago ng Banal na Espiritu - subalit sila ay nabautismuhan
sa Banal na Espiritu at binigyan ng kapangyarihan ng Diyos sa "Day of Pentecost". Mayroong
pagkakaiba ang pagpapakita ng pagpapasigla ng Banal na Espiritu sa oras na ang isang tao ay
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naligtas at ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa oras na nabautismuhan
ng Banal na Espiritu ang isang tao. Mayroong paglukob ng Banal na Espiritu na nangyayari
sa mga tao at sila'y binibigyan ng kapangyarihan. Hindi nangangahulugang nabautismuhan
sa Banal na Espirutu ang isang tao kapag siya ay naligtas na.
Sa Mga Gawa 19:1-2 ay sinabi, Samantalang nasa Corinto si Apolos, dumaan si Pablo
sa mga dakong loob ng lupain hanggang makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang
alagad. Nagtanong siya sa kanila, “Tinanggap ba ninyo ang Banal na Espiritu nang kayo'y
sumampalataya?” Sumagot sila, “Hindi. Ni hindi pa namin narinig na may Banal na Espiritu.”
Ang sabi ni Pablo, “At sa kanila'y sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y
magsisampalataya?” At sinabi nila, “Hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu
Santo.” Sinabi ni Pablo, “kung hindi pa ninyo natatanggap ang bautismo ng Banal na Espiritu
noong kayo’y magsisampalataya, sa ano kayo nabautismuhan?” At sabi nila, “Kami ay
nabautismuhan sa pagbabautismo ni Juan.” Ako ay naniniwala na perpektong naipaliwanag ni
Pablo ang tungkol kay Hesus na Siya ang Kristo, at ang mga mananampalataya ay nakilalang
mga mananampalataya kay Hesus sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Sinabi sa bersikulo 6-7,
Nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, bumaba sa kanila ang
Banal na Espiritu at sila'y nagsalita ng mga ibang wika at nagpahayag ng propesiya. [7] Sila'y
humigit-kumulang sa labindalawang lalaki.
Kahit na nga ang mga taong ito ay ang mga disipulo na naniniwala sa Mesiyas na Siyang
darating, sila ay hindi nabautismuhan ng Banal na Espiritu. Ang isang tao ay maaaring
maipanganak na muli (born again) at nabautismuhan na sa tubig subalit hindi pa nabautismuhan
sa Banal na Espiritu. Ang bautismo sa Banal na Espiritu ay hiwalay at natatanging karanasan sa
pagbabalik loob sa Diyos (conversion).
Kahit na ako ay maaaring magbautismo sa tubig, hindi ako maaaring magbautismo sa
kanila sa Espiritu Santo; si Hesus lamang ang maaaring makagagawa nito. Kung hindi mo
pa hiniling kay Hesus na mabautismuhan ka sa Banal na Espiritu, bakit hindi mo hilingin sa
Kanya ito ngayon? Sabi sa Lucas 11:13, Kung kayo ngang masasama ay marunong magbigay
ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa ang Ama na nasa langit na magbibigay
ng Banal na Espiritu sa mga humingi sa kanya? Bakit hindi mo hilingin sa Kanya ngayon din?
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ARALIN 14
MGA TANONG PATUNGKOL SA PAG-AARAL NA ITO
1. Basahin ang Marcos 16:16. Ngayon basahin ang Mga Gawa 8:5, 12. Naging Kristiyano ba
ang mga taong inilarawan sa Mga Gawa 8:12?
Marcos 16:16 Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang
hindi sumasampalataya ay parurusahan.
Mga Gawa 8:5 Si Felipe ay bumaba sa lungsod ng Samaria at ipinangaral sa kanila ang Kristo.
Mga Gawa 8:12 Ngunit nang naniwala sila kay Felipe na nangangaral ng Magandang Balita
tungkol sa paghahari ng Diyos at sa pangalan ni Hesu-Kristo, sila ay nabautismuhan, mga
lalaki at mga babae.
2. Basahin ang Mga Gawa 8:14-16. Tinanggap ba ng mga taong ito ang pagbabautismo sa
Banal na Espiritu?
Mga Gawa 8:14-16 Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga
taga-Samaria ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. [15] Pagdating
doon ay ipinanalangin ng dalawa ang mga taga-Samaria upang tanggapin nila ang Banal
na Espiritu. [16] Sapagkat hindi pa bumababa ang Espiritu sa kaninuman sa kanila. Sila'y
nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus.
3. Basahin ang Mga Gawa 19:1-5. Mananampalataya ba ang mga taong ito?
Mga Gawa 19:1-5 Samantalang nasa Corinto si Apolos, dumaan si Pablo sa mga dakong loob
ng lupain hanggang makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad. [2] Nagtanong
siya sa kanila, “Tinanggap ba ninyo ang Banal na Espiritu nang kayo'y sumampalataya?”
Sumagot sila, “Hindi. Ni hindi pa namin narinig na may Banal na Espiritu.” [3] “Kung gayo'y
sa ano kayo nabautismuhan?” tanong niya. “Sa bautismo ni Juan,” sagot nila. [4] Sinabi
ni Pablo, “Nagbautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga tao na sila'y
manampalataya sa darating na kasunod niya, samakatuwid ay si Hesus.” [5] Nang marinig
nila ito, sila'y binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus.
4. Basahin ang Mga Gawa 19:6-7. Tinanggap ba nila ang pagbabautismo sa Banal na Espiritu?
Mga Gawa 19:6-7 Nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, bumaba
sa kanila ang Banal na Espiritu at sila'y nagsalita ng mga ibang wika at nagpahayag ng
propesiya. [7] Sila'y humigit-kumulang sa labindalawang lalaki.
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5. Basahin ang Lucas 11:13. Ano ang nabanggit sa Lucas 11:13 na dapat nating gawin upang
tanggapin ang Banal na Espiritu?
Lucas 11:13 Kung kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa
inyong mga anak, gaano pa ang Ama na nasa langit na magbibigay ng Banal na Espiritu sa
mga humingi sa kanya?”
6. Basahin ang 1 Corinto 14:2. Kung ang mga tao ay nagsasalita sa ibang wika (speaking in
tongues), ano ang kanilang ginagawa?
1 Corinto 14:2 Sapagkat ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay hindi sa mga tao nagsasalita
kundi sa Diyos, sapagkat walang nakakaunawa sa taong iyon, yamang sa Espiritu ay
nagsasalita siya ng mga hiwaga.
7. Basahin ang 1 Corinto 14:14. Kung ang mga tao ay nagsasalita sa ibang wika, ano ang
kanilang ginagawa?
1 Corinto 14:14 Sapagkat kung ako'y nananalangin sa ibang wika, nananalangin ang aking
espiritu, ngunit wala namang ibinabahagi ang aking pag-iisip.
8. Basahin ang 1 Corinto 14:16-17. Kung ang mga tao ay nagsasalita sa ibang wika, ano ang
kanilang ginagawa?
1 Corinto 14:16-17 Kung hindi gayon, kapag nagpupuri ka sa pamamagitan ng espiritu,
paano makapagsasabi ng “Amen” sa iyong pagpapasalamat ang isang taong walang kaalaman,
kung hindi naman niya nauunawaan ang sinasabi mo? [17] Maaaring ikaw ay lubos na
nakapagpapasalamat, ngunit ang iba naman ay hindi napapalakas.
9. Basahin ang Mga Gawa 2:4. Kapag ang isang tao ay nagsalita sa ibang wika, sino ang
nagsasalita, ang Banal na Espiritu ba o personal na nagsasalita ang tao?
Mga Gawa 2:4 Napuspos silang lahat ng Banal na Espiritu, at nagsalita sa iba't ibang wika,
ayon sa kakayahang magpahayag na ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu.
10. Basahin ang Mga Gawa 2:4. Kanino nanggagaling ang mga binibigkas ng tao?
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ARALIN 14
MGA SAGOT
1. Basahin ang Marcos 16:16. Ngayon basahin ang Mga Gawa 8:5, 12. Naging Kristiyano ba
ang mga taong inilarawan sa Mga Gawa 8:12?
Oo.
2. Basahin ang Mga Gawa 8:14-16. Tinanggap ba ng mga taong ito ang pagbabautismo sa
Banal na Espiritu?
Hindi
3. Basahin ang Mga Gawa 19:1-5. Mananampalataya ba ang mga taong ito?
Oo.
4. Basahin ang Mga Gawa 19:6-7. Tinanggap ba nila ang pagbabautismo sa Banal na Espiritu?
Hindi. TANDAAN: Pinapakita nito na ang pagbabautismo sa Espiritu ay hiwalay sa
kaligtasan.
5. Basahin ang Lucas 11:13. Ano ang nabanggit sa Lucas 11:13 na dapat nating gawin upang
tanggapin ang Banal na Espiritu?
Humingi.
6. Basahin ang 1 Corinto 14:2. Kung ang mga tao ay nagsasalita sa ibang wika, ano ang kanilang
ginagawa?
Nakikipag-usap sa Diyos at nagsasabi ng mga misteryo.
7. Basahin ang 1 Corinto 14:14. Kung ang mga tao ay nagsasalita sa ibang wika, ano ang
kanilang ginagawa?
Ang kanilang espiritu ay nagdarasal sa Diyos.
8. Basahin ang 1 Corinto 14:16-17. Kung ang mga tao ay nagsasalita sa ibang wika, ano ang
kanilang ginagawa?
Pinagpapala ang Diyos ng kanilang espiritu at pasasalamat (papuri sa Diyos).
9. Basahin ang Mga Gawa 2:4. Kapag ang isang tao ay nagsalita sa ibang wika, sino ang
nagsasalita, ang Banal na Espiritu ba o personal na nagsasalita ang tao?
Ang tao ang nagsasalita.
10. Basahin ang Mga Gawa 2:4. Kanino nanggagaling ang mga binibigkas ng tao?
Sa Banal na Espiritu.
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ARALIN 15

PAANO TANGGAPIN ANG BANAL NA
ESPIRITU
Isinulat ni DON KROW
Tatalakayin natin sa araw na ito ang tungkol sa kung paano tatanggapin ang Banal na
Espiritu. Sabi sa Mga Gawa 10:1, May isang lalaki sa Cesarea na ang pangalan ay Cornelio, isang
senturyon ng tinatawag na batalyong Italiano. Ito ay isang ranggo sa militar, maaaring ito ay isang
kapitan ng isang pangkat. Nagpatuloy sa bersikulo 2, Kasama ang kanyang buong sambahayan,
siya ay masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos, naglilimos ng marami sa mga tao, at laging
nananalangin sa Diyos. Siya ay matuwid, gumagawa ng mga bagay na mabubuti, may takot sa
Diyos, likas sa loob ang magbigay ng malaya sa mga nangangailangan, at sinasabi sa Bibliya na
laging nananalangin. Subalit malalaman din natin at ito ay kamangha-mangha, at kahit ang
kanyang mga ginagawa ay pawang mabubuti, kahit na may takot siya sa Diyos, at kahit siya ay
nananalangin, subalit wala siyang personal na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Hesu Kristo.
Sinasabi sa bersikulo 3-6, Minsan, nang mag-iikatlo ng hapon,nagkaroon siya ng pangitain.
Kitang-kita niyang dumarating ang isang anghel ng Diyos at tinawag siya, “Cornelio.” Natatakot
siyang tumingin sa kanya at nagtanong, “Ano po iyon, panginoon?” Sumagot ito sa kanya,
“Nakaabot sa pansin ng Diyos ang iyong mga panalangin at ang pagtulong mo sa mga dukha.
Ngayon di'y magsugo ka ng mga tao sa Joppa, at ipatawag mo ang isang taong nagngangalang
Simon na tinatawag ding Pedro. Nanunuluyan siya sa bahay ni Simon, isang tagapagbilad ng
balat ng hayop, na ang bahay ay nasa tabi ng dagat.”
Ang lalaking ito, kahit na siya ay may takot sa Diyos, matuwid sa kanyang mga gawain,
at may buhay na mapanalangin sa harap ng Diyos, nagsugo ng anghel ang Diyos at nagsabi na
pumunta ang lalaki kay Simon na tinatawag ding Pedro at siya ang magsasabi kung ano ang
dapat gawin ng lalaki. Makikita natin sa Mga Gawa 10:43 kung ano ang eksaktong tagubilin
(instruction) ni Pedro sa kanya: Nagpatotoo tungkol sa kanya ang lahat ng mga propeta na ang
bawat sumasampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan
ng kanyang pangalan. Hindi ba ito’y kamangha-mangha? Ang lalaking ito na taglay ang lahat ng
karangalan ay walang personal na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Sinabi ng Diyos,
“Ang mga bagay na iyong ginagawa ay dakila, sila ay kahanga-hanga, at sila ay nagsisilbing alaala
sa Akin, subalit sasabihin Ko sa iyo ang ninanais Kong gawin. Nagpadala Ako ng anghel para
sabihin sa iyo upang sunduin ang isang ginoo na nagngangalang Pedro, at sasabihin niya sa iyo
ang nararapat mong gagawin.” Sa Mga Gawa 10:43, noong si Pedro ay nagpunta sa bahay ni
Cornelius, ang sabi nya, “Na sinuman ang sumampalataya sa Kanya [sa Panginoong Hesu Kristo]
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ay makatatanggap ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan.”
Tingnan natin kung ano ang nangyari dito. “Habang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang
ito, bumaba ang Banal na Espiritu sa lahat ng nakikinig.” (Mga Gawa 10:44). Si Cornelius ay
tumatanggap habang nakaririning siya ng pananampalataya kay Kristo, at siya ay nanampalataya
kay Kristo para sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. At nang gawin niya ito, napuspos
siya ng Banal na Espiritu at ang lahat ng nasa sambahayan. Sinasabi sa bersikulo 45, “Ang mga
mananampalatayang Judio, na dumating kasama ni Pedro ay nagtaka sapagkat ibinuhos din ang
kaloob ng Banal na Espiritu sa mga Hentil. Paano nila nalaman ito? Sapagkat narinig nila ang
mga ito'y nagsasalita ng mga wika at nagpupuri sa Diyos (bersikulo 46).
Sa bawat oras na ang Banal na Espiritu ay pinuspos ang isang tao sa Bagong Tipan, ang
kaloob ng Banal na Espiritu ay nahahayag at nagbibigay ng ebidensiya na tinanggap nila ang
pagpuno ng Banal na Espiritu. Sa Bagong Tipan, kadalasan sila ay nagsasalita ng iba’t-ibang wika
at sila ay nagpopropesiya.
Isang gabi, ako ay lumuhod sa parang sa Dallas, Texas, at sinabi ko, “Panginoon, hindi
ko alam ang patungkol sa pagsasalita sa iba't-ibang wika, at ang bautismo sa Banal na Espiritu
na pinag-uusapan ng mga tao, subalit kung mayroong ibang paraan na mapupuri Kita, ibang
paraan na dakilain Kita, ibang paraan na mahihigitan pa ang pagpuri ko sa Iyo sa sarili kong
wika, iyan ang ibig ko. Nag-umpisa akong sambahin ang Diyos, habang ako ay sumasamba
nag-umpisa rin akong magsalita sa ibang wika, salita na hindi ko alam ni pinag-aralan man.
Ang sabi ng Bibliya sa Mga Gawa 2:4, At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo, at
nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang
salitain. Sino ang nagsasalita? Sila. Sino ang nagbigay ng salita? Ang Banal na Espiritu.
Sa Lucas 11:13, Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong mangagbigay
ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na
magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa kaniya? Ang kinakailangan mo lang gawin ngayon
ay humingi, manampalataya na tumanggap ka, magpasakop ka sa Diyos, umpisahan mong
sambahin ang Panginoon, at Siya ay magbibigay sa iyo ng salitain na pagsamba at pagpupuri sa
salita na hindi mo naman pinag-aralan o inalam.
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PAANO TANGGAPIN ANG BANAL NA ESPIRITU
MGA TANONG PATUNGKOL SA PAG-AARAL NA ITO
1. Ilarawan ang ilang tuntunin na ginagamit ng Bibliya para sa kaligtasan.
Juan 3:3 Sinabi ni Hesus sa kanya, “Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang tao'y
ipanganak mula sa itaas, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos.”
Mga Gawa 3:19 Kaya nga magsisi na kayo at magbalik-loob sa Diyos upang mapatawad ang
inyong mga kasalanan,
Marcos 16:16 Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang
hindi sumasampalataya ay parurusahan.
Colosas 2:13 At noong kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsuway at kayo'y nasa
di-pagtutuli ng inyong laman, binuhay niya kayong kasama niya. Pinatawad niya tayo sa
lahat ng ating mga pagsuway,
Roma 8:9 Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung
naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit sinumang walang Espiritu ni Kristo ay
hindi kay Kristo.
Mateo 25:46 At ang mga ito'y magsisialis patungo sa parusang walang-hanggan, subalit ang
mga matutuwid ay patungo sa buhay na walang hanggan.
2. Basahin ang Mga Gawa 11:15. Paano inilarawan sa bersikulong ito ang karanasan sa
pagbautismo sa Banal na Espiritu?
Mga Gawa 11:15 Nang ako'y magsimulang magsalita, bumaba sa kanila ang Banal na Espiritu
tulad ng nangyari sa atin noong una.
3. Tinanggap ng mga disipulo ni Hesus ang Banal na Espiritu (Juan 20:22), subalit
pagkatapos ng ilang araw ay nabautismuhan sila sa Banal na Espiritu (Gawa 2:1-4).
Pag-aralan at ikumpara ang mga katotohanan sa Juan 20:22 at Gawa 2:1-4.
Juan 20:22 Nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at kanyang sinabi, “Tanggapin ninyo
ang Banal na Espiritu.”
Mga Gawa 2:1-4 Pagsapit ng Araw ng Pentecostes, nagtitipon silang lahat sa isang lugar.
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[2] Biglang nagkaroon ng isang ugong mula sa langit, gaya ng isang napakalakas na hangin,
at napuno nito ang bahay na kanilang kinaroroonan. [3] May nakita silang tila mga dilang
apoy na nahahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. [4] Napuspos silang lahat ng Banal na
Espiritu, at nagsalita sa iba't ibang wika, ayon sa kakayahang magpahayag na ipinagkaloob
sa kanila ng Espiritu.
4. Basahin ang Mga Gawa 1:8. Ano ang layunin ng pagbautismo sa Banal na Espiritu?
Mga Gawa 1:8 Sa halip, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Banal na
Espiritu, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang
sa dulo ng daigdig.
5. Basahin ang Mga Gawa 2:38-39 at 1 Corinto 1:7. Ang pagbautismo ba sa Banal na Espiritu
ay para sa atin ngayon?
Mga Gawa 2: 38-39 Sumagot si Pedro, “Talikuran ninyo ang inyong kasalanan at
magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesu-Kristo upang patawarin kayo, at tatanggapin ninyo
ang kaloob ng Banal na Espiritu. [39] Sapagkat para sa inyo ang pangako, at para sa inyong
mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, at sa lahat ng tatawagin ng ating Panginoong Diyos
tungo sa kanya.”
1 Corinto 1:7 Kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang espirituwal na kaloob habang
inyong hinihintay na maipahayag ang ating Panginoong Hesu-Kristo.
6. Basahin ang Lucas 11:13 Kung hindi mo pa natanggap ang bautismo sa Banal na Espiritu,
ano ang kailangan mong gawin ngayon?
Lucas 11:13 Kung kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa
inyong mga anak, gaano pa ang Ama na nasa langit na magbibigay ng Banal na Espiritu sa
mga humingi sa kanya?”
7. Basahin ang Mga Gawa 2:4. Hihingin mo ba, tatanggapin, at sasambahin ang Diyos sa
pamamagitan ng pananalangin sa ibang wika na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo?
Mga Gawa 2:4 Napuspos silang lahat ng Banal na Espiritu, at nagsalita sa iba't ibang wika,
ayon sa kakayahang magpahayag na ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu.
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PAANO TANGGAPIN ANG BANAL NA ESPIRITU
MGA SAGOT
1. Ilarawan ang ilang tuntunin na ginagamit ng Bibliya para sa kaligtasan.
• Ipinanganak muli (Juan 3:3).
• Pagbabalik-loob (Mga Gawa 3:19).
• Manampalataya at magpabautismo (Marcos 16:16).
• Pinatawad (Colosas 2:13).
• Tumanggap sa Espiritu ni Kristo (Roma 8:9).
• Buhay na walang-hanggan (Mateo 25:46).
2. Basahin ang Mga Gawa 11:15. Paano inilarawan ng bersikulong ito ang karanasan sa
pagbautismo sa Banal na Espiritu?
Ang pagbaba ng Banal na Espiritu sa isang tao.
3. Tinanggap ng mga disipulo ni Hesus ang Banal na Espiritu (Juan 20:22), subalit pagkatapos
ng ilang araw ay nabautismuhan sila sa Banal na Espiritu (Gawa 2:1-4). Pag-aralan at
ikumpara ang mga katotohanan sa Juan 20:22 at Gawa 2:1-4.
Sa Juan 20:22, tinanggap ng mga disipulo ang Banal na Espiritu. Sa Mga Gawa 2:14,
ito ring mga disipulo ay napuspos sa Banal na Espiritu (ito'y panloob at panlabas na
pagkapuspos). Basahin ang Mga Gawa 1:8.
4. Basahin ang Mga Gawa 1:8. Ano ang layunin ng pagbautismo sa Banal na Espiritu?
Upang bigyang kapangyarihan na maglingkod (o maging saksi).
5. Basahin ang Mga Gawa 2:38-39 at 1 Corinto 1:7. Ang pagbautismo ba sa Banal na Espiritu
ay para sa atin ngayon?
Oo. Ang mga kaloob ng Banal na Espiritu ay titigil sa ikalawang pagbabalik ni Kristo,
ngunit hindi pa ngayon.
6. Basahin ang Lucas 11:13 Kung hindi mo pa natanggap ang bautismo sa Banal na Espiritu,
ano ang kailangan mong gawin ngayon?
Hingin mo ito.
7. Basahin ang Mga Gawa 2:4. Hihingin mo ba, tatanggapin, at sasambahin ang Diyos sa
pamamagitan ng pagsasalita sa ibang wika na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo?
Oo, ako ang magsasalita ngunit ang Banal na Espiritu ang magbibigay ng sasabihin
(pagsasalita sa ibang wika o speaking in tongues).
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ANG BENEPISYO NG PAGSASALITA SA
IBANG WIKA
Isinulat ni ANDREW WOMMACK
Isa sa mga bagay na nangyari sa panahon noong ang Banal na Espiritu ay unang dumating,
lahat ng mga tao na naroon sa pagtitipon ay nagsalita sa ibang wika. Sinasabi sa aklat ng
Mga Gawa 2:24 na noong Day of Pentecost, sila ay napuspos ng Banal na Espiritu at nagsalita ng
ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Banal na Espiritu. Sa buong aklat ng Mga Gawa,
nahahayag ang presensiya ng Diyos kapag ang mga tao ay tumanggap sa Banal na Espiritu.
Mangyari pa, na mas marami pang higit na kaalaman patungkol sa Banal na Espiritu maliban
pa sa pagsasalita ng ibang wika, subalit isa ito sa mga mahahalagang pagpapahayag. Sinasabi sa
1 Corinto 14:13, Kaya't ang nakapagsasalita sa ibang wika ay dapat manalangin na magkaroon din
siya ng kakayahang makapagpaliwanag. Kapag ikaw ay nanalangin sa ibang wika, ang espiritu
mo ang nananalangin. Sa oras na ikaw ay nagsalita sa ibang wika, manalangin ka at hingin mo
na ito ay mabigyang kahulugan upang lumawak ang iyong kaalaman.
Maaari kong ibigay ang aking patotoo na noong tinanggap ko ang bautismo ng Banal na
Espiritu, at nagsimula akong magsalita sa ibang wika, lubhang nagbago ang aking buhay. Ako
ay naniniwala na noong ako ay naisilang na muli, dumating si Hesus at nanirahan sa aking
buhay at dito ay idineposito Niya ang lahat, subalit noong dumating ang Banal na Espiritu sa
akin, ito ay nagsimulang nagpahayag sa akin at sa ibang tao. Maraming bagay ang nangyari.
Sa unang taon ako ay nananalangin sa ibang wika, ang sabi ng isip ko ito ay kabaliwan, na
ang lahat ng ginagawa ko ay pagsasayang lamang ng oras. Kailangan ko ng pananampalataya
upang makapanalangin sa ibang wika, ito ang dahilan kung bakit sinabi sa Jude 20, nguni't
kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na
pananampalataya. Inaalis ka nito sa natural mong kaisipan, at pangangatwiran, at inilalagay ka
sa lugar ng supernatural.
Isa pang bagay na naranasan ko sa tuwing ako ay nananalangin sa ibang wika, ay ang
mga tao na hindi ko naisip sa matagal ng panahon ay bigla ko na lang maaalala. At sila ay
sisimulan kong ipanalangin, at sa loob ng isa o dalawang araw, sila ay makikipag-ugnayan
sa akin, at matutuklasan ko na mayroong himala na nangyari. Ang bagay na ito ay nangyari
sa akin ng maraming beses at ang ginawa ko ay pinagsama-sama ko ang mga pangyayari, at
dito ay nalaman ko na sa tuwing ako ay mananalangin sa ibang wika, ako ay nananalangin sa
karunungan na hindi naaabot ng aking sariling kaisipan. Ang aking espiritu na nakakaalam
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ng lahat ng bagay at taglay niya ang kaisipan ni Kristo ang siyang nananalangin para sa mga
tao sa paraan na hindi ko kayang gawin sa aking pansariling pang-unawa.
Isang araw ako ay nananalangin sa ibang wika--tulad ng sinabi ko na, kinakailangan
kong manampalataya upang ako ay manalangin sa ibang wika--at ako ay nakikipaglaban sa
mga kaisipan tulad ng, maaari ka naman na magsalita sa wikang alam mo na may bunga na
mabuti sa halip na magsalita ng walang kabuluhan. Kailangan kong puksain ang ganitong
kaisipan at pagtagumpayan, at nagpatuloy akong nanalangin. Isang ginoo na hindi ko nakita
sa loob ng apat na taon ay kumatok sa aking pintuan. Pinapasok ko siya, hindi man lang
bumati, umupo na lang, at nag-umpisang umiyak, ibinuhos ang laman ng kanyang puso dahil
sa dami ng problema niya. Ako ay nakaupo sa harap niya na nag-iisip, sana ay nanalangin na
lang ako sa wikang alam ko. Ang sumunod na naisip ko ay, paano ko ba nalaman na kailangan
ko siyang ipanalangin gayong hindi ko siya nakita sa loob ng apat na taon? Sa kinahulihan,
saka lang naging maliwanag sa akin na ako pala ay nananalangin, at ang Diyos ay inihahanda
pala ako. Ako pala ay namamagitan sa panalangin para sa kanya na kung sa aking paraan o
kakayahan ay hindi ko magagawa. Bigla na lang, isang kapahayagan ang dumating sa akin, at
sinabihan ko siya, "maaari kong sabihin kung ano ang problema mo.” Ipinahayag ko ang ugat
ng kanyang suliranin at binigyan ko siya ng kasagutan.
Kailangan mong intindihin na ito ay nangyari noong mga panahon na ako ay nasa
loob pa ng isang sekta. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa akin, at ako mismo ay
hindi rin nakasisiguro kung ano. Kaming dalawa ay natakot. Subalit ang nangyaring iyon
ay kapahayagan na pala ng kapangyarihan ng Diyos, at ginamit Niya ito sa supernatural
na paraan. Ito ang kahulugan ng istoryang ito: kung ikaw ay nananalangin sa ibang wika,
ang nananalangin ay ang iyong espiritu. Ang iyong espiritu ay naisilang na muli, taglay ang
kaisipan ni Kristo, at alam kung ano ang kailangang gawin. Ang iyong espiritu ay may basbas
(anointing) mula sa Diyos kaya't alam mo ang lahat ng bagay, at walang limitasyon sa iyong
espiritu. Kung magagawa mong lumakad sa kapangyarihan at kapahayagan sa iyong espiritu,
mangyayari na mababago ang iyong pisikal na buhay. Isa sa mga paraan ng paggawa nito ay
simulan mong magsalita sa ibang wika. Kilalanin at paniwalaan mo na sa oras na ginawa
mo ito, ay pinatatatag mo ang iyong sarili sa banal mong pananampalataya, dahil ang iyong
espiritu ay nananalangin ng mga lihim na karunungan ng Diyos, at darating ang perpektong
kapahayagan ng Diyos. At ayon sa 1 Corinto 14:13, ipanalangin mo na mabigyan mo ng
kahulugan o interpretasyon. Hindi ibig sabihin nito na kinakailangan mong huminto sa
pananalangin sa ibang wika at manalangin ka sa wikang naiintindihan mo; ang ibig sabihin
lang nito na ang iyong pang-unawa ngayon ay mabunga na.
Kung ikaw ay nagbigay mensahe sa ibang wika sa loob ng bahay sambahan, kailangan
mong huminto at ito ay bigyang interpretasyon sa salitang naiintindihan ng lahat. Kapag
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tayo ay nananalanging mag-isa, gawin natin na manalangin sa ibang wika at magtiwala na
magbibigay ng kapahayagan ang Diyos. Minsan, ang aking pag-uugali ay nagbabago. Ako'y
walang tiyak na salita mula sa Diyos, subalit bigla na lang lumilinaw ang mga bagay at ako'y
nagkakaron ng ibang pananaw. Maaaring umabot ng isang linggo bago maging malinaw sa
akin ang buong kapahayagan, subalit ako ay naniniwala na ang panahon na ginugol ko sa
pananalangin sa ibang wika at naniniwala ako na ang interpretasyon ay bahagi nito.
Ang pagsasalita sa ibang wika ay napakahalaga dahil sa napakaraming kadahilanan, at
sigurado ako na higit pa ito sa pagpapatunay na tinanggap mo ang Banal na Espiritu. Dapat
ito ay bahagi ng iyong pang araw-araw na buhay. Ito ay paraan ng diretsong pakikipag-usap sa
Diyos Ama na nagmumula sa ating puso, nilalampasan ang iyong pag-iisip, ang pag-aalinlangan
at takot. Ito ang nagpapatatag sa iyo at sa iyong pananampalataya at pinakakawalan nito ang
mga nakatagong karunungan ng Diyos. Ang dalangin ko ay maranasan ninyong lahat ito,
gamitin ang inyong pananampalataya at tanggapin ang buong benepisyo o kabutihang dulot
ng pagsasalita sa ibang wika.
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MGA TANONG PATUNGKOL SA PAG-AARAL NA ITO
1. Basahin ang Jude 1:20. Ano ang dakilang kapakinabangan ang matatanggap sa
pananalangin sa ibang wika (Speaking in Tongues)?
Jude 1:20 Ngunit kayo, mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa pinakabanal
na pananampalataya. Manalangin sa tulong ng Banal na Espiritu.
2. Basahin ang Mga Gawa 2:4. Ano ang bilang ng mga tao na napuspos ng Banal na
Espiritu?
Gawa 2:4 Napuspos silang lahat ng Banal na Espiritu, at nagsalita sa iba't ibang wika,
ayon sa kakayahang magpahayag na ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu.
3. Basahin ang Mga Gawa 2:4. Ano ang kanilang ginawa pagkatapos na sila ay mapuspos?
4. Basahin ang 1 Corinto 14:14. Anong bahagi mo ang nananalangin kapag ikaw ay
nananalangin sa ibang wika?
1 Corinto 14:14 Sapagkat kung ako'y nananalangin sa ibang wika, nananalangin ang
aking espiritu, ngunit wala namang ibinabahagi ang aking pag-iisip.
5. Basahin ang 1 Corinto 14:2. Kung ang tao ay nananalangin sa ibang wika, kanino sya
nananalangin?
1 Corinto 14:2 Sapagkat ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay hindi sa mga tao
nagsasalita kundi sa Diyos, sapagkat walang nakakaunawa sa taong iyon, yamang sa
Espiritu ay nagsasalita siya ng mga hiwaga.
6. Basahin ang 1 Corinto 14:2. Kapag ang tao ay nananalangin sa ibang wika, nauunawaan
ba ng ibang tao ang sinasabi nila?
7. Basahin ang 1 Corinto 14:2. Kapag ikaw ay nananalangin sa ibang wika, ano ang
ipinapanalangin ng iyong espiritu?
8. Basahin ang 1 Corinto 14:4. Kapag ikaw ay nananalangin sa ibang wika, ano ang iyong
ginagawa?
1 Corinto 14:4 Ang nagsasalita sa ibang wika ay nagpapatibay lamang ng sarili, ngunit
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ang nagpapahayag ng propesiya ay nagpapatibay ng iglesya.
9. Basahin ang 1 Corinto 14:16. Kapag ikaw ay nananalangin sa ibang wika, ano ang iyong
ginagawa?
1 Corinto 14:16 Kung hindi gayon, kapag nagpupuri ka sa pamamagitan ng espiritu,
paano makapagsasabi ng “Amen” sa iyong pagpapasalamat ang isang taong walang
kaalaman, kung hindi naman niya nauunawaan ang sinasabi mo?
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MGA SAGOT
1. Basahin ang Jude 1:20. Ano ang dakilang kapakinabangan ang matatanggap sa pananalangin
sa ibang wika (Speaking in Tongues)?
Kapag ako ay nananalangin sa ibang wika, pinapatibay ko ang aking sarili.
2. Basahin ang Mga Gawa 2:4. Ano ang bilang ng mga tao na napuspos ng Banal na Espiritu?
Silang lahat.
3. Basahin ang Mga Gawa 2:4. Ano ang kanilang ginawa pagkatapos na sila ay mapuspos?
Sila ay nagsipagsalita sa ibang wika.
4. Basahin ang 1 Corinto 14:14. Anong bahagi mo ang nananalangin kapag ikaw ay
nananalangin sa ibang wika?
Ang aking espiritu ang nananalangin.
5. Basahin ang 1 Corinto 14:2 Kung ang tao ay nananalangin sa ibang wika, kanino siya
nananalangin?
Sa Diyos.
6. Basahin ang 1 Corinto 14:2. Kapag ang tao ay nananalangin sa ibang wika, nauunawaan ba
ng ibang tao ang sinasabi niya?
Hindi.
7. Basahin ang 1 Corinto 14:2 Kapag ikaw ay nananalangin sa ibang wika, ano ang
ipinapanalangin ng iyong espiritu?
• Mga Misteryo.
• Mga sikreto/natatagong bagay.
• Mga kapahayagan ng Diyos sa akin.
8. Basahin ang 1 Corinto 14:4 Kapag ikaw ay nananalangin sa ibang wika, ano ang iyong
ginagawa?
Nagpapatibay ng sarili.
9. Basahin ang 1 Corinto 14:16 Kapag ikaw ay nananalangin sa ibang wika, ano ang iyong
ginagawa?
Pinagpapala at nagpapasalamat sa Diyos.
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