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•	 Kapag	sinabihan	mo	ang	isang	tao	na	magkaroon	siya	
	 ng	isang	“makabuluhang	Pasko,”	ano	para	sa	iyo	ang	isang	

Paskong	makabuluhan?
•	 Isalaysay	ang	mga	panahon	na	may	tumulong	sa	iyo	at	alam	

mong	hindi	mo	ito	kaya	para	sa	iyong	sarili.	Papaano	mo	siya	
pinasalamatan	at	papaano	nito	nabago	ang	iyong	buhay?

•	 Ano	ang	pinakapaborito	mong	awitin	na	pang-Pasko?	Bakit?

•	 Ipagdasal	ang	pagdiriwang	ng	Pasko	upang	ang	lahat	ay	tumuon	sa	tunay	
na	dahilan	ng	Pasko	at	hindi	magapi	ng	mga	alalahanin	at	dami	ng	gawain.

•	 Humiling	ng	pagkakataon	sa	Diyos	na	makapagbahagi	ng	kwento	ng	Pasko	
sa	mga	wala	pang	ugnayan	kay	Jesus.	Hilingin	sa	Diyos	na	manguna	na	at	
himukin	ang	mga	puso	ng	mga	taong	pinaplano	mong	bahagian	nito.

•	 Maniwala	sa	Diyos	na	bigyan	ka	ng	kaligtasan	sa	mga	kalagayang	inaalala	
mo.	Manalangin	para	sa	Kanyang	kapayapaan,	karunungan,	at	buhay	
upang	malampasan	mo	ang	mga	ito.
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•	 Papaano	mo	ibabahagi	sa	iba	na	si	Jesus	ang	tunay	na	dahilan	ng	
pagdiriwang	ng	Pasko?

•	 Papaano	mo	ipagdiriwang	ang	isang	makahulugang	Pasko	ngayong	taon?	
Papaano	mo	ito	ibabahagi	sa	mga	mahal	mo	sa	buhay?

•	 Papaano	mo	maipapakita	ang	pagpapasalamat	mo	sa	ginawa	ni	Jesus	para	
sa	iyo?

•	 Anong	mga	praktikal	na	hakbang	ang	magagawa	mo	upang	mailagay	sa	
kalagitnaan	si	Jesus	sa	pagdiriwang	ninyo	ng	Pasko?

•	 Tumawag	ka	na	ba	sa	Ngalan	ng	Diyos?	Natanggap	mo	na	ba	ang	regalong	
kaligtasan	na	alay	ni	Jesus	sa	iyo?	Kausapin	ang	namumuno	sa	inyong	
Victory group	tungkol	dito.

•	 Papaano	mo	mapapasalamatan	si	Jesus	sa	pagligtas	Niya	sa’yo?	Ilista	ang	
mga	paraan	kung	papaano	mo	ito	maisasapamuhay	ngayon.
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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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Noong	sinaunang	pananalig	ng	Hudyo,	mahalaga	sa	kanila	ang	
paglalakbay	sa	banal	na	lugar		o	“Paskwa.”	Mga	ganitong	panahon	
isinilang	si	Jesus.	Ngayon,	hindi	natin	pinagdiriwang	ang	Paskwa	
ngunit	ang		Kapaskuhan	ay	magandang	pagkakataon	upang	lumingon	
sa	nakaraan	sa	mala-himalang	naganap	na	nagsimula	sa	pagsilang	
ni	Jesus—ang	pinakadakilang	regalo	ng	Diyos	sa	tao.	Anong	mga	
katotohanan	ang	dinadala	ng	himalang	ito	sa	atin?

•     Si Jesus ay Diyos nagkatawang tao upang tayo ay iligtas.
 “Manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus, 
dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”

Mateo	1:21	

Ang	ibig	sabihin	ng	“Jesus”	ay	“Tagapagligtas	ng	Diyos”	at	iyan	
mismo	ang	plano—dahil	sa	dakilang	pagmamahal	ng	Diyos	sa	atin,	
pinadala	Niya	ang	Kanyang	bugtong	na	Anak	upang	iligtas	tayo.	
Si	Jesus	ay	ganap	na	Diyos	na	naging	ganap	na	tao	(Filipos	2:6,7)	
upang	kumilala	sa	atin	na	naging	kapalit	natin	sa	krus	(2	Corinto	
5:21),	ang	tanging	makakapagbayad	ng	ating	mga	kasalanan.	
Si	Jesus	ay	nabuhay	nang	walang	kasalanan,	bagay	na	hindi	
natin	magagawa.	Ano	ang	sinasabi	sa	Filipos	2:3,4	tungkol	sa	
pagmamahal	ng	Diyos	para	sa	atin?		

•     Ang pagkamatay ni Jesus ay naghatid ng kaligtasan.
At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin 
sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging kamatayan sa krus.

Filipos	2:8

Sa	talatang	ito,	ginamit	ni	Apostol	Pablo	ang	salitang	“maging”	
upang	bigyang	diin	na	hindi	madali	ang	pagkamatay	ni	Jesus	kundi	
tiniis	Niya	ang	kahihiyang	dulot	ng	kamatayan	sa	krus	na	siyang	
salungat	sa	Kanyang	makaharing	kalikasan.	Sa	Kanyang	pagsunod	
sa	Ama,	ang	dugo	Niyang	nabahid	sa	krus	ang	nagbigay	sa	atin	ng	
kaligtasan	at	kapatawaran	(Efeso	1:17).	Ano	pa	ang	inihatid	sa	atin	
ng	pagkamatay	ni	Jesus	sa	krus	(Colosas	1:19,20)?

•     Ang lahat ng tatawag sa pangalan ni Jesus ay maliligtas.
. . . 9na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at 
sasampalataya ka nang buong puso mo na muli siyang binuhay 
ng Diyos, maliligtas ka. . . . 11Sapagkat sinasabi sa Kasulatan, 
“Hindi mabibigo ang sinumang sumasampalataya sa kanya.” 
. . . 13Sapagkat sinasabi sa Kasulatan, “Maliligtas ang lahat ng 
tumatawag sa Panginoon.”

Roma	10:9,11,13

Ang	ginawa	ni	Jesus	sa	krus	ay	kumpleto	(Juan	19:30)	na	ibig	sabihin	
ay	walang	kinalaman	dito	ang	ating	sariling	mga	gawa	o	pagiging	
mabuti.	Tinapos	na	ito	ni	Jesus	para	sa	atin	at	wala	na	tayong	dapat	
pang	gawin	kundi	ang	tanggapin	ang	regalong	ito.	Magagawa	natin	
ito	sa	ating	pagtiwala	sa	Kanya,	na	Siya	ang	Diyos	at	sa	Kanyang	
grasya	lamang	tayo	maliligtas.	Ano	ang	dapat	nating	tugon	sa	
katotohanang	iniligtas	tayo	ni	Jesus	sa	kasalanan	at	kamatayan?

 

5Dapat maging katulad ng kay Cristo Jesus ang pananaw n’yo: 
6Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring 
ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat 
panghawakan. 7Sa halip, ibinaba niya nang lubusan ang sarili niya sa 
pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. 
8At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa 
Diyos hanggang sa kamatayan, maging kamatayan sa krus.

Filipos 2:5-8
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