
•	 Anong	mga	kaganapan	o	okasyon	ang	inaabangan	mong	
puntahan?	Papaano	ka	naghahanda	sa	bagay	na	ito?

•	 Anong	pangarap	mayroon	ka	sa	buhay?	Paano	mo	maaabot	ang	
pangarap	mong	ito?			

•	 Sa	kalagayan	mo	sa	kasalukuyan,	ano	ang	masasabi	mong	
magandang	balita?	Bakit?
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prayEr
•	 Hilingin	sa	Banal	na	Espiritu	ang	mas	malawakang	rebelasyon	ng	

ebanghelyo	at	ng	higit	pang	tapang		sa	pagbahagi	para	sa	mga	wala	pang	

ugnayan	kay	Jesus.	

•	 Ipanalangin	na	hindi	mawala	ang	pagtingin	sa	ebanghelyo	kahit	anong	

problema	ang	dumapo	sa	iyo	sa	lahat	ng	panahon.

•	 Ipanalangin	na	maraming	tao	sa	lungsod,	sa	bansa,	at	sa	buong	mundo	

ang	makakilala	sa	mapagligtas	na	katotohanan	ng	ebanghelyo.	

sO WHaT
•	 Paano	pinakahulugan	ng	Roma	1:16	ang	ebanghelyo?	Paano	mo	nakikita	

ang	kahulugan	na	ito	sa	iyong	buhay?	

•	 Ano	ang	kapangyarihan	ng	ebanghelyo	na	nagdudulot	sa	atin	ng	

pagbabago	at	pagharap	sa	ating	mga	suliranin?	Papaano	mo	nararanasan	

ang	kapangyarihan	na	ito?

•	 Papaano	mo	isasalarawan	ang	iyong	kinabukasan	at	kawalang	hanggan	

ayon	sa	ebanghelyo?

NOW WHaT
•	 Anong	mga	praktikal	na	kaparaanan	na	maaari	mong	gawin	upang	

maipahayag	ang	ebanghelyo	sa	iyong	katrabaho,	sa	paaralan,	at	sa	mga	

kapamilya?		Ibahagi	sa	isang	tao	ang	ebanghelyo	sa	buong	linggo	na	ito.	

•	 Anong	bahagi	ng	iyong	buhay	na	may	pangangailangan	ng	pagbabago	sa	

pamamagitan	ng	kapangyarihan	ng	ebanghelyo?		Gumawa	ng	kaparaanan	

upang	mapalago	ang	oras	sa	panalangin	at	pagbabasa	ng	Salita	ng	Diyos	

dahil	na	rin	sa	iyong	pagmamahal	sa	Diyos.

•	 Kapag	ang	katotohanan	sa	kamatayan	ay	mangyayari	sa	iyong	buhay,	

sa	palagay	mo	saan	ka	maggugugol		ng	panahon	sa	kawalang	hanggan	

ng	iyong	buhay?	Kung	nais	mong	malaman,	maaari	mong	tanungin	sa	

tagapamuno	ng	inyong	small	group	na	ibahagi	sa	iyo

	 ang	ebanghelyo.

Ebanghelyo sa Kinabukasan

WEEK 3 FILIpINO



21Noong una ay malayo kayo sa Diyos, at naging kaaway 
niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at gawa. 
22Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa 
pamamagitan ng kamatayan ng katawang-tao ni Kristo. 
Kaya maihaharap na kayo sa kanya na banal, malinis at 
walang kapintasan. 23Pero kailangan ninyong manatiling 
tapat at matatag sa pananampalataya, at huwag hayaang 
mawala ang pag-asang dulot ng Magandang Balita na 
narinig n’yo. Ang Magandang Balita na ito ay ipinahayag 
na sa buong mundo, at akong si Pablo ay naging lingkod 
nito. ColoSAS	1:21-23																																																																																																																															

Ang ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas sa 
mga mananampalataya.
Hindi ko ikinakahiya ang Magandang Balita tungkol kay Kristo, dahil ito ang 

kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya—una 

ang mga Judio at gayundin ang mga hindi Judio.		RomAnS	1:16

Ang	ebanghelyo	ay	ang	pinakabuod	ng	ating	kaligtasan.	Tayo	ay	naligtas	

nang	tayo	ay	manalig	sa	buhay,	kamatayan,	at	muling	pagkabuhay	

ni	Jesus	at	hindi	dahil	sa	ating	mabubuting	gawa	dahil	tayong	lahat	

ay	mga	makasalanan.	Tayo	ay	nabubuhay	araw–araw	sa	pag-asang	

kaligtasan.	Kailan	at	paano	ang	ebanghelyo	kumikilos	sa	ating	buhay?
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WHaT
Ang	mga	tao	ay	may	iba’t-ibang	pananaw	sa	ebanghelyo.	Sa	iba,	ito	ay	ang	unang	

apat	na	aklat	ng	Bagong	Tipan.	Ang	iba	nama’y	tingin	dito	ay	isa	lamang	sa	mga		

kwento	ng	Bibliya.	ngunit	para	doon	sa	mga	naniniwala	dito,	ang	ebanghelyo	

ay	pinakatanyag	na	kasaysayan	ni	Kristo	at	halimbawa	ng	Kayang	buhay,	

pagpapakasakit	hanggang	kamatayan,	at	pagpapakita	ng	kapangyarihan	sa	

muling	pagkabuhay,	na	kung	saan	nagbago	ang	buhay	ng	mga	tao	na	nabuhay	sa	

ganitong	kapangyarihan.	Ang	ating	pagkaunawa	sa	ebanghelyo	ay	may	dulot	ito	

sa	ating	nakaraan,	kasalukuyan,	at	maging	sa	kinabukasan.	Ano	ang	ebanghelyo?

WOrd
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Ang ebanghelyo ay nagbibigay sa atin ng pagbabagong pang-
espirituwal upang paglabanan ang suliranin ng buhay.
16Iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unti-
unting humihina ang aming katawan, patuloy naming lumalakas an gaming 
espiritu. 17Sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito 
ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. At dahil sa aming 
mga paghihirap, may inihahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na 
mananatili magpakailanman at hinding-hindi mapapantayan.	2	CoRInTo	4:16,17

Ang	ebanghelyo	ay	may	kapangyarihang	baguhin	ang	ating	panloob	sa	araw-
araw	dito	sa	makasalanang	mundo.		Sa	ating	pagsabuhay	nito,	nagkakaroon	
tayo	ng	kakayahang	mapagtagumpayan	hindi	lang	ang	mga	pagsubok	ng	
buhay,	maging	ang	likas	na	kasamaan.	Sa	pagtanda	man	natin	at	kahinaan,	
ang	kapangyarihan	ng	ebanghelyo	ay	ginagabayan	tayo	sa	pang-espirituwal	
na	pagbabago	na	naghahayag	ng	walang	hanggang	luwalhati	na	nagmula	
sa	Diyos.	Ang	kaganapan	ng	luwalhati	na	ito	ay	mahahayag	sa	muling	
pagbabalik	ni	Jesus.	Bakit	mahalaga	na	tayo	ay	mabago	sa	espiritu	araw-araw?

Ang ebanghelyo ay nagtitiyak sa atin ng maliwanag na 
kinabukasan na humahantong sa walang hanggang kasama 
si Jesus. 
24At ngayon, purihin natin ang Diyos—siya na makakapag-ingat sa inyo upang 
hindi kayo magkasala, at makakapagdala sa inyo sa kanyang harapan nang 
walang kapintasan at may lubos na kagalakan. 25Siya lang ang Diyos at ating 
Tagapagligtas sa pamamagitan n gating Panginoong Jesu-Cristo. Sa kanya 
ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, mula pa noong una, 

hanggang ngayon, at magpakailanman. Amen.		JuDAS	24,25

Kung	ang	ating	pananampalataya	ay	nakakabit	sa	ebanghelyo,	hindi	
tayo	basta-basta	mayayanig	kahit	anong	mangyari.	Sa	pamamagitan	ng	
kapangyarihan	ng	ebanghelyo,	maaari	tayong	makapamuhay	ng	malinis	sa	
harapan	ng	Diyos.		makakaasa	tayo	sa	isang	kinabukasan	na	pinagpala	at	
matagumpay	dahil	napagtagumpayan	na	ito	ni	Jesus	para	sa	atin	sa	krus.	
makakaasa	tayong	makapamuhay	kasama	si	Jesus	sa	walang	hanggan.	Bakit	
puno	ng	pag-asa	ang	ating	kinabukasan?
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