so What
•

•
•

What is the relevance of the Word to my life?

Ayon sa aklat ng Mateo 7:21-27, ano ang isa sa mga kaparaanan ng
pagsunod kay Jesus? Anong mangyayari kung sumunod tayo sa Kanya sa
ganitong paraan?  
Ano ang nais nating makitang mangyari kapag  pinagpala natin ang iba sa
pamamagitan ng pagdidisipulo batay sa utos ni Pablo sa 2 Timoteo 2:2?
Anong pananaw ang kinakailangan natin upang lalu pa nating ikalugod ang
ginawang alay ni Jesus sa atin?  (Lucas 7:44-47)?

now What
•

•
•

Berde
Week 1

notes

How do I apply the Word to my life?

Ano ang magagawa mo simula sa araw na ito upang hayaan ang Diyos
na pagtibayin  ang iyong pag-uugali at matulungan ka sa paghahanda sa
kahaharapin mong  pagsubok sa buhay?
Mag-enganyo ng kaibigan mula sa simbahan ng Victory na sumali  sa
pagtitipon ng grupo ng Victory  sa mga darating na araw.
Tiyakin na ikaw ay makakapabahagi ng ebanghelyo sa isang kaibigan o
kakilala sa mga araw na darating.

PRAYER
•
•
•

Ipanalangin ang higit na kalakasan sa pananampalataya sa ating patuloy
na paglago sa Panginoon.
Hingin sa Panginoon na patuloy tayong bigyan ng sigla upang magdisipulo.
Patuloy manalangin para sa iyong pamilya, kaibigan , kapitbahay upang
sila  ay maligtas.

CONNECT

Karapatang Pag-aari © 2011
Pinahihintulutan ang pagkopya ng lathaing ito na galing sa Victory® para sa kagamitan ng lokal ng simbahan.
Ito ay hindi pinagbibili.
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• Ano sa palagay mo ang iyong kalakasan? Bakit ?
• Sino ang iyong kinikilalang pinakamahalagang tao sa
inyong komunidad?
• Anong regalo na kapaki-pakinabang na  ibinigay mo noong
nakaraang Pasko?

WORD

•

”Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at
mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng
buhay na ganap. 11Ako ang mabuting pastol, at ang isang mabuting
pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa.”
Juan 10:10,11
10

What

Ang buhay na inilaan ni Jesus ay makabuluhang buhay. Kay Cristo,
makapamumuhay ng lubos sa pamamagitan ng pagiging daluyan
ng pagpapala sa iba sa paraan ng pagtulong sa kanilang mga
pangangailangan at pagpapasigla.   Higit pa, isa sa mga magandang
paraaan ng pagpapahayag ng pag-ibig ay ang  magkaroon ng
kaagapay sa pananampalataya, na sa ating pagkakaalam ito ay
ang pagdidisipulo  (Mate0 28:18-20). Paano ipinakita ni Jesus ang
kayang pag-ibig?

What does the Bible say?

Ang kulay na berde madalas naihahalintulad sa kulay ng buhay. Nang
si Jesus ay ipinanganak sa mundong ibabaw, masasabi natin na ang
Kanyang pagparito ay nagbigay daan upang tayo ay makapamuhay ng
mainam at may mataas na antas ng buhay. Nakatitiyak tayo  na kung
hindi Siya naparito upang maghatid ng kaligtasan, narito tayo ngunit
walang taglay na buhay. Anong uri ng buhay na ibinigay ni Jesus?
•

Matatag na buhay
Parang nasa malalim na balon na lubhang maputik, ako ay kanyang
iniahon at itinatayo sa malaking bato, upang hindi mapahamak.
Salmo 40:2
Tulad ng magagandang mga plano ng Dios sa atin, ang kaaway
ay may mga pakana rin—at yan ay upang magnakaw, pumatay,
at manira. Ginagawa nya ang mga pamamaraan na ito na may
katusuhan ng di mo namamalayan at ito ay sa pamamagitan ng
pagiging gahaman, imoralidad, pagsamba sa dios-diosan, atbp.
mga bagay na unti–unting sumisira sa atin o sa mga bagay na ating
pinagpapahalagahan.  Gayun man, sa pamamagitan ng ginawa ni
Jesus  sa krus, lalago tayo sa mga bagay na magpapatatag sa atin.
Papaano tayo matutulungan ng bunga ng Espiritu Santo upang
mamuhay sa panahon ng krisis o panganib na may panlaban ang
ating buhay?  

Makabuluhang buhay
“Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at
mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao
ng buhay na ganap.”
Juan 10:10

•

Buhay na bunga mula sa Kanyang pag-aalay
“Ako ang mabuting pastol, at ang isang mabuting pastol ay
handang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa.”
Juan 10:11
Itong mataas na antas ng buhay  ay mangyayari lamang sa
pamamagitan ni Jesus.  Inihatid sa atin ang mga bagay na ito ng
walang bayad ngunit si Jesus may malaking pinagbayaran—yan ay
ang Kanyang buhay. Kahit hindi tayo karapat-dapat  ng alay na ito,
si Jesus ay kusang namatay sa krus para sa atin.  Ano ang ginawa ni
Jesus na naging lubos ang naibigay na Kanyang ginawa sa krus ?

