so WHAT

week 2

• Naranasan mo na ba ang biyaya ng kaligtasan na alok
ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo?
Kung hindi pa, ano ang pumipigil sa iyo? Nais mo bang gumawa
ng pagpapasya ngayon?
• Kumusta naman ang iyong ugnayan sa iyong mga kapwa
mananampalataya? Sino sa mga tao sa simbahan ang
pinakamalapit sa iyo at pinagkakatiwalaan mo ng husto?
• Anong patotoo ang ipinakikita mo sa iyong pakikipag-ugnayan
sa kapwa mo mananampalataya kay Jesus?
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now WHAT
• Kumusta na ang iyong ugnayan sa Diyos? Ano ang maaari mong
gawin upang mapanatili mong matibay ang ugnayan mo sa Puno?
• May mga tao ba sa simbahan na nakatisod sa iyo o may nasira
ka bang mga ugnayan sa simbahan? Magpasya na magpatawad
at manalangin sa Diyos na maghilom ang mga ugnayan ng may
pagpapakumbaba at pagsunod.
• Sa anong mga tiyak at praktikal na kaparaaanan natin maipapakita
ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao at sa labas ng simbahan?

prayer
• Manindigan sa bawat isa sa panalangin at manalangin sa Diyos
na mapag-isa ang puso ng bawat isa at maging sama-sama bilang
espirituwal na mga kaanak (Mateo 18:19,20).
• Manalangin sa para sa grupo sa bawat isa, na manumbalik ang mga
ugnayan at ang biyaya na makapagpatawad. Manalangin din sa
bawat isa na maging maayos ang ugnayan sa mga taga simbahan.
• Hingin sa Banal na Espiritu na pangunahan ka sa mga tao na iyong
inaanyayahan na sumali sa iyong grupo sa Victory. Ipanalangin na
maging bukas ang kanilang mga puso sa ebanghelyo.
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CONNECT
• Naging bahagi ka na ba ng isang samahan o organisasyon?
Ano ang pinakanagustuhan mo sa grupong iyon?
• Ano ang isang bagay na hinahanap mo sa isang simbahan?
• Sino ang nagbahagi ng ebanghelyo sa iyo? Sino ang tumulong sa iyo
na lumago sa pananampalataya? Ano ang ipinapasalamat mo sa mga
taong ito?

word

Sinabi ni Jesus sa kanila, “Sumunod kayo sa akin
at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao.”

Sa bandang huli ng pagmiministeyo ni Jesus dito sa lupa,
nanalangin Siya para sa mga mananampalataya na sila ay
maiugnay sa bawat isa nang sa ganon ay maranasan nila ang Diyos
sa kanilang buhay at sama-samang malugod sa Kanyang pag-ibig.
Si Apostol Pablo ay binigyang-diin ang kahalagahan sa tuntunin
na ito sa aklat ng Hebreo 10:25. Anong mga kapakinabangan
ang natanggap mo nang ikaw ay naiugnay sa simbahan?

Mateo 4:19

WHAT
Tinawag ni Jesus ang mga tao na sundin Siya—na umugnay sa Kanya sa
isang relasyon. Nang inutusan ni Jesus ang mga disipulo na magdisipulo,
inasahan Niya silang magdisipulo tulad ng Kanyang ihinalimbawa sa
kanila na palaging nasa konteksto ng ugnayan. Paano ginawa ni Jesus
ang pagdidisipulo?

1

Iniugnay ni Jesus ang mga disipulo sa Kanya.
Hindi ko na kayo itinuturing na alipin, dahil hindi alam ng alipin
kung ano ang ginagawa ng kanyang amo. Sa halip, itinuturing ko na
kayong mga kaibigan, dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig
ko sa aking Ama. Juan 15:15
Nakasanayan ng mga disipulo na tawagin si Jesus na “Rabi”
o “Maestro,” ngunit sa bersikulo na ito ay muling pinagtibay sa
kanila na hindi lamang Siya basta “Mesias” at isang “Guro” ngunit
isang “Kaibigan” na nagpapatunay lamang na kung anong uri ng
ugnayan ang nais Niya mula sa Kanyang mga disipulo. Papaano
mo nakikita si Jesus bilang isang Kaibigan? Papaano mo naman
tinitignan ang iyong mga dinidisipulo?

2

Ipinanalangin ni Jesus na ang mga mananampalataya
na maiugnay upang maranasan nila ang Diyos
ng lubos.
“21Idinadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa gaya
natin. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako’y nasa iyo, nawa’y sila
man ay sumaatin, para maniwala ang mga tao sa mundo na ikaw
ang nagsugo sa akin. . . . 26Ipinakilala kita sa kanila, at patuloy kitang
ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay mapasakanila at
ako man ay mapasakanila.” Juan 17:21,26

3

Si Jesus ay binigyang-sigla ang mga disipulo
na maiugnay ang bawat isa sa pagsulong ng
Kanyang kaharian.
”Kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo: Magmahalan
kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganoon din dapat ang
pagmamahal n’yo sa isa’t isa. 35Kung nagmamahalan kayo,
malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo.” Juan 13:34,35
34

Ang bisa ng mensahe ay nakasalalay sa isang mensahero.
Kung ang mga tagasunod ni Jesus at tagapaghatid ng
ebanghelyo ay magmamahalan sa bawat isa at magkakabuklod,
magbibigay sigla ito sa Mabuting Balita. Ang pagmamahal
mo na ibinabahagi sa kapwa mananampalataya ay siya rin
ibinabahagi mo sa buong daigdig.  Papaano mo ipinamumuhay
ang ebanghelyo upang isulong ang kaharian ng Diyos?  

