
•	 Kailan	ka	huling	nakakilala	ng	taong	galing	sa	ibang	kultura	o	bansa?	Ano	
ang	ginawa	mo	upang	makibagay	sa	kanya?

•	 Anong	kultura	o	bansa	ang	gustung-gusto	mo	at	gusto	mo		
pang	pag-aralan?

•	 Kung	napunta	ka	sa	lugar	na	hindi	mo	alam	at	hindi	mo	rin	alam	ang	
kanilang	salita,	ano	ang	gagawin	mo	upang	malampasan	ang	hadlang	

	 na	ito?

•	 Pasalamatan	ang	Diyos	sa	pakikipagbati	Niya	sa	atin	at	sa	karangalang	
binigay	Niya	sa	atin	upang	maging	mga	kinatawan	Niya,	dala	ang	
mensahe	ang	pakikipagbati	sa	ating	mga	mahal	sa	buhay	at	sa	

	 ibang	bansa.
•	 Manalangin	na	maging	bahagi	ka	ng	gawain	ng	Diyos,	hindi	lang	sa	

iyong	kultura	kundi	sa	iba	rin.	Manalangin	para	sa	kaligayahang	dulot	ng	
pagdadasal,	pagpapadala,	at	pagpunta	para	sa	gawaing	ito.

•	 Ipagdasal	ang	ating	mga	misyonero	na	ingatan	sila	ng	Diyos,	bigyan	ng	
kanilang	mga	pangangailangan,	at	biyayaan	sila	ng		
kaganapan	ng	ebanghelyo.
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•	 Papaano	ka	naaapektohan	ng	katotohanang	tinawag	ka	ni	Cristo	bilang	
kinatawan	Niya	sa	mga	tao	sa	iyong	paligid	at	sa	ibang	bansa?

•	 Tinawag	tayo	upang	tularan	ang	ginawang	pakikipag-ugnay	ni	Pablo	sa	
kultura.	Papaano	mo	ito	magagawa?

•	 Ang	personal	nating	tawag	ay	nakatali	sa	pagsunod	natin	sa	utos	ni	Jesus	
na	“gawing	tagasunod	Niya	ang	lahat	ng	bansa.”	Ano	ang	masasabi	mo	
tungkol	dito?

•	 Upang	maging	kinatawan	ni	Cristo,	kailangan	mo	munang	mapabilang	
kay	Cristo	(Efeso	1:13).	Kung	gusto	mong	malaman	kung	papaano	ito,	
kausapin	mo	ang	iyong	Victory group leader	tungkol	dito.	

•	 Anong	hakbang	ang	daglian	mong	magagawa	upang	makilala	o	
matulungan	ang	isang	taong	galing	sa	ibang	kultura	o	bansa		
ngayong	linggo?

•	 Papaano	ka	“makakagawa	ng	mga	tagasunod	ni	Jesus	sa	lahat	ng	bansa”	
ngayon?	Papaano	ka	makikibahagi	sa	ginagawa	ng	simbahan	upang	
tugunan	ang	Dakilang	Komisyon?
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What is the relevance of the Word to my life?

How do I apply the Word to my life?
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Kay	Cristo,	parehong	mga	Hudyo	at	Hentil	ay	pupwede	nang	makibahagi	sa	
lahat	ng	pagpapalang	dulot	ng	ebanghelyo	(Efeso	3:6)	basta’t	ilagay	nila	ang	
kanilang	pananampalataya	sa	katauhan	at	ganap	na	ginawa	ni	Jesus.	Bilang	
mga	taong	nabubuhay	para	sa	Diyos,	ang	nararapat	nating	mensahe	ay	ang	
ginawa	ni	Jesus	at	kung	papaanong	higit	pa	ito	sa	pagkakaiba	ng	kultura	o	lahi.	
Masigasig	na	ibinahagi	ni	Apostol	Pablo	ang	ebanghelyong	ito	sa	mga	Hentil.	
Aralin	natin	ang	kanyang	naging	pananaw	sa	pagbahagi	natin	ng	
mensaheng	ito.

• tayo ay mga kinatawan ni Cristo.	
	 Kaya nga, mga sugo kami ni Cristo, at sa pamamagitan namin, nakikiusap 

ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa kanya.
2	Corinto	5:20

 
	 “Manumbalik	na	kayo	sa	Kanya”	ang	kabuoan	ng	ebanghelyong	ibinahagi	

ni	Pablo	sa	mga	hindi	pa	naniniwala.	Ito	rin	ang	mensaheng	dapat	nating	
dalhin	hindi	lamang	sa	mga	nasa	paligid	natin	kundi	sa	mga	taong	nasa	
ibang	bansa.	Kailangan	natin	maging	mga	“global	na	Kristiyano,”	tapat	
sa	kung	saan	man	tayo	inilagay	pero	nakatoon	rin	ang	pansin	sa	mundo.	
Bakit	natin	kailangang	alalahanin	ang	mga	tao	sa	ibang	

	 bansa	(Mateo	28:19,20)?

	 	

	 	

	 	

	 	

• ang pagiging sensitibo at madaling kaugnay ay nagdudulot ng 
pagtanggap at moral na awtoridad. 

	 Sa mahihina pa ang pananampalataya, nakikibagay ako upang 
mapatatag ko sila kay Cristo. Nakikibagay ako sa lahat ng tao, upang sa 
kahit anong paraan ay mailigtas ko ang ilan sa kanila.

1	Corinto	9:22
	
	 Si	Pablo	ay	isang	Hudyo	at	pinahalagahan	niya	ang	kanyang	lahi.	Kahit	na	

alam	niyang	hindi	nakasalalay	ang	kanyang	pagiging	Kristiyano	dito,	hindi	
niya	isinantabi	ang	kanyang	mga	kalahi	upang	makapagbahagi	pa	rin	siya	
ng	ebanghelyo	sa	kanila.	Tulad	din	nito,	kalakip	ang	maingat	na	pag-iisip,	
kailangan	nating	alamin	kung	papaano	tayo	makakaugnay	sa	mga	tao	at	
sa	kultura	nila	upang	mabahagian	natin	sila	ng	ating	mensahe.	Ano	ang	
unang	ginagawa	ng	mga	misyonero	kapag	pinadala	sila	sa	isang	bansa?	Sa	
tingin	mo,	bakit	ito	kailangan	at	bakit	dapat	ganito	rin	ang	ating	pag-iisip?

	 	

	

	 	

	 		

• Ginagawa natin ito upang makibahagi sa pagpapala  
ng ebanghelyo.

 Ginagawa ko ang lahat ng ito sa ikalalaganap ng Magandang Balita, 
upang makabahagi rin ako sa mga pagpapala nito.

1	Corinto	9:23
	
	 Ang	tawag	natin	bilang	mga	tagasunod	ni	Jesus	ay	nakatali	sa	misyong	

binigay	Niya	sa	Kanyang	mga	disipulo	na	gawing	mga	tagasunod	Niya	
ang	lahat	ng	bansa.	Alam	ito	ni	Apostol	Pablo	at	ang	pagpapalang	dala	ng	
pagsunod	dito.	Madali	lang	sa	ating	gawin	ang	pagdidisipulo	sa	kung	saan	
man	tayo	pero	kailangan	din	nating	angkinin	ang	tawag	ng	paggawa	ng	
mga	tagasunod	ni	Jesus	sa	ibang	bansa.	Papaano	tayo	makakapagdisipulo	
ng	bansa	ngayon?	

	

		 		

	

	 	

21Pero ngayon, inihayag na kung paano itinuturing ng Diyos na 
matuwid ang tao. Ito’y hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa 
Kautusan. ang Kautusan na mismo at ang mga propeta ang 
nagpatotoo rito. 22ang tao’y itinuturing ng Diyos na matuwid sa 
pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Cristo. at walang 
pinapaboran ang Diyos. Kaya ang sinumang sumasampalataya 
kay Jesu-Cristo ay itinuturing na matuwid. 23sapagkat ang lahat 
ng nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. 
24ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong 
matuwid sa pamamagitan ni Cristo Jesus na siyang tumubos sa atin. 
Ito’y regalo ng Diyos.

Roma 3: 21-24
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