
•	 Ano	sa	tingin	mo	ang	imposible	sa	iyong	gawin	o	matapos?	Bakit	ganito	
ang	paniniwala	mo?

•	 Anong	musika,	ayos	ng	buhok,	o	pananamit	ng	henerasyon	ng	iyong	mga	
magulang	ang	gusto	mo?	Ipaliwanag.

•	 Ikwento	ang	iyong	karanasan	sa	pinakamalayong	lugar	na	iyong	narating.	

•	 Hilingin	sa	Diyos	na	bigyan	tayo	ng	pagkakataong	masabihan	ang	mga	
kamag-anak	tungkol	sa	libreng	regalo	ng	kaligtasan.

•	 Ipagdasal	ang	kamag-anak	o	kaibigan	na	iimbitahan	mo	sa	simbahan	
ngayong	linggo	na	magkaroon	siya	ng	pananampalatayang	tanggapin	ang	
libreng	regalo	ng	kaligtasan.

•	 Mamili	ng	isang	bansa	sa	Asia	at	ipagdasal	ang	gawain	ng	ebanghelyo	dito	
sa	loob	ng	isang	linggo.
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•	 Ayon	sa	Efeso	2:8-10,	bakit	hindi	tayo	makakapagmalaki	sa	pagtamo	
	 ng	kaligtasan?
•	 Basahin	ang	Roma	3:10-18.	Papaano	makakaugnay	ang	lahat	ng	

henerasyon	sa	mensahe	ng	ebanghelyo?
•	 Base	sa	talatang	binanggit	sa	#2,	bakit	kailangan	ng	lahat	ng	bansa	
	 ang	ebanghelyo?

•	 Sa	loob	ng	linggong	ito,	alamin	kung	papaano	ibabahagi	ang	ebanghelyo	
gamit	ang	Roma	6:23.	Kanino	mo	ito	maibabahagi?	

•	 Sino	ang	pupwede	mong	isama	sa	simbahan	sa	susunod	na	linggo?	
Papaano	mo	tutulungan	ang	taong	ito	na	maintindihan	ang	ebanghelyo	at	
makilala	pa	niya	ang	Diyos?

•	 Sa	tingin	mo,	papaano	ka	makakatulong	na	mapalaganap	pang	lalo	ang	
ebanghelyo?	Anong	mga	praktikal	na	hakbang	ang	masisimulan	mo	sa	
susunod	na	linggo?

WHatso

WHatnoW

What is the relevance of the Word to my life?

How do I apply the Word to my life?

PRaYeR

ConneCt



Ang	ginawa	ni	Jesus	sa	krus	ay	hindi	para	sa	iilan	lamang.	Ang	kaligtasan	ay	
para	sa	kung	sino	man	ang	maniniwala	sa	Kanya,	kahit	ano	mang	lahi,	kultura,	
edad,	kasarian,	o	henerasyon.	Maraming	disipulo	at	mananampalataya	na	
ang	nangibang	dayo,	nakaranas	ng	pag-uusig,	at	namatay	upang	maibahagi	
lamang	ang	ebanghelyo	dahil	kagustuhan	ng	Diyos	na	marinig	ito	ng	lahat	ng	
tao.	Ngayon,	nasa	atin	na	ang	pagbabahagi	ng	ebanghelyo.	Isaisip	natin	ang	
mga	katotohanang	ito	sa	pagdala	natin	ng	kaligtasan	sa	ibayong	hangganan.

• naging posible lamang ang kaligtasan dahil sa pagkamatay at 
pagkabuhay nang muli ni Jesus.	

	 38Sumagot si Pedro sa kanila, “Magsisi ang bawat isa sa inyong mga 
kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu-Cristo, at 
mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang 
regalo ng Diyos ma walang iba kundi ang Banal na Espiritu.”

Mga	Gawa	2:38
 
	 Malinaw	na	itinuro	ni	Pedro	na	naging	posible	lamang	ang	kaligtasan	dahil	

kay	Jesus	at	sa	Kanyang	kamatayan	at	pagkabuhay	nang	muli.	Kaya	sinabi	
rin	niya	na	tanging	sa	ngalan	lamang	ni	Jesus	naliligtas	ang	isang	tao.	
Wala	tayong	pupwedeng	gawin	upang	iligtas	ang	ating	mga	sarili.	Bakit	
hindi	natin	pupwedeng	kitain	ang	kaligtasan?	Ano	ang	ginawa	ni	Jesus	sa	
krus	para	sa	atin?

	

	 	

	 	

	 	

• ang kaligtasan ay lampas pa sa mga henerasyon. 
	 “Sapagkat ang Banal na Espiritung ito ay ipinangako para sa inyo, at sa 

inyong mga anak . . .”
Mga	Gawa	2:39

	
	 Ang	planong	kaligtasan	ng	Diyos	ay	hindi	lamang	para	sa	henerasyon	ng	

mga	naunang	disipulo.	Kahit	sa	paglipas	ng	ilang	siglo,	maraming	taong	
may	iba’t	ibang	edad	ang	nakatanggap	ng	libreng	kaligtasan.	Naibahagi	na	
rin	ito	sa	iba’t	ibang	paraan	kung	saan	naiintindihan	ng	mabuti	ng	bawat	
henerasyon.	Papaano	ibinahagi	ang	ebanghelyo	sa	iyo?	Papaano	mo	ito	
ibabahagi	sa	iba	nang	naiintindihan	nila?

	

	

	 	

	 	

• ang kaligtasan ay lampas pa sa mga hangganan ng mga lupain.
 “. . . at sa lahat ng taong nasa malayo—sa lahat na tatawagin ng 

Panginoon nating Diyos na magsisilapit sa kanya.”
Mga	Gawa	2:39

	 Ang	isa	pang	makapangyarihang	katotohanan	tungkol	sa	kaligtasan	
ay	lumampas	ito	sa	hangganan	ng	Israel.	Kapanapanabik	ito	dahil	ang	
mga	taong	galing	sa	iba’t	ibang	lahi	ay	pupwedeng	maging	bahagi	ng	
pamilya	ng	Diyos.	Kaya	nga	upang	marining	ng	mga	bansa	ang	tawag,	
kailangan	ng	mga	taong	bukal	sa	kalooban	ang	pagpunta	at	pagbahagi	ng	
ebanghelyo	sa	mga	bansa	(2	Tesalonica	2:14).	Sabi	sa	Mateo	28:19-20,	
anong	panghihikayat	ang	binigay	ni	Jesus	sa	atin	upang	ikomisyon	tayo	sa	
pagbahagi	ng	ebanghelyo	sa	ibang	bansa?	

	

		 		

	 	

	 	

38sumagot si Pedro sa kanila, “Magsisi ang bawat isa sa inyong mga 
kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu-Cristo, at 
mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang 
regalo ng Diyos ma walang iba kundi ang Banal na espiritu. 39sapagkat 
ang Banal na espiritung ito ay ipinangako para sa inyo, at sa inyong 
mga anak, at sa lahat ng taong nasa malayo—sa lahat na tatawagin ng 
Panginoon nating Diyos na magsisilapit sa kanya.”

Mga Gawa 2:38,39
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WHat What does the Bible say?


