
•	 Para	sa	iyo,	kailan	mahirap	o	kailan	madaling	tumanggi	sa	kahilingan?	
•	 Alin	sa	palagay	mo	ang	nararapat:	gawin	ang	isang	bagay	dahil	
kailangan	mong	gawin	ito	o	dahil	nais	mo	itong	gawin?	

•	 Sino	ang	paborito	mong	guro	sa	eskwelahan	at	ano	ang	dahilan	ng	
pagiging	malapit	mo	sa	kanya?	
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NOTEs

prayEr
•	 Aminin	ang	iyong	pangangailangan	para	sa	Banal	na	Espiritu	at	
hilingin	sa	Kanya	na	bigyan	ka	ng	kakayahang	tumanggi	kapag	
nahaharap	sa	tukso.	

•	 Ipanalangin	ang	bawat	isa	sa	iyong	Victory group,	na	lahat	ay	
lumakad	sa	biyaya	ng	Diyos	at	sa	kapangyarihang	bigay	ng	Banal	
na	Espiritu	upang	makapamuhay	ng	makaDiyos.	

•	 Manalig	sa	Diyos	para	sa	kalakasan	at	tibay	ng	loob	upang	patuloy	
na	mamuhay	para	sa	Kanya	sa	kabila	ng	mga	laban	na	minsan	ay	
dumidiin	sa	atin.

sO WHaT
•	 Papaano	natin	maisasapamuhay	ang	Roma	6:1?	
•	 Ano	ang	sinasabi	ng	Bibliya	tungkol	sa	tukso	(1	Corinto	10:13)?	
Papaano	ka	nito	nauudyok	na	tumanggi	sa	kasalanan?

•	 Papaano	ka	natutulungan	ng	pangakong	ito	na	lumapit	sa	Diyos	
kapag	ikaw	ay	nahulog	sa	tukso	(1	Juan	1:9)?

NOW WHaT
•	 Alin	pang	mga	bagay	sa	buhay	mo	na	sa	palagay	mo’y	kailangang	
isuko	sa	Diyos?	Papaano	ka	makakatugon	ng	may	biyaya	ng	Diyos?		

•	 Lahat	ay	humaharap	sa	tukso;	walang	hindi	nasasaklaw	nito.	Ano	ang	
natutunan	mo	sa	aral	na	ito	na	makakatulong	sa	iyong	tumanggi	sa	
kasalanan	at	papaano	mo	ito	isasapamuhay?		

•	 Sino	ang	mapapalakas	mo	ang	loob	ngayong	linggo	upang	patuloy	
na	mamuhay	para	sa	Diyos	at	lumakad	sa	Kanyang	kaparaanan?	
Samahan	ang	taong	iyon	sa	panalangin.	
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11Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng 
kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. 12Ito ang 
nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at 
makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa 
mundong ito nang maayos, matuwid at makadiyos 
13habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa, 
na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng 
ating dakilang Diyos at Tagapagligtas na si Jesu-Kristo. 
14Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang 
tubusin tayo sa lahat ng kasamaan at linisin para maging 
kanya, na handang gumawa ng mabuti. TITo	2:11-14

Ang biyaya ng Diyos ang nagtuturo sa ating tumanggi 
sa kasalanan.
1Ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa 
kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? 
2Aba, hindi maaari! Namatay na tayo sa kasalanan, kaya hindi na 
tayo dapat mamuhay pa rito. RoMA	6:1,2

Ang	mga	patay	ay	hindi	na	sumasagot	o	gumagalaw	dahil	sila	ay	
wala	ng	buhay!	Patay	na	tayo	sa	kasalanan	at	buhay	kay	Kristo	
sa	biyaya	ng	Diyos;	ipinanganak	ng	muli	bilang	mga	anak	Niya	
na	ngayo’y	sakop	na	ng	Kanyang	kapangyarihan	at	hindi	na	ng	
kasalanan	at	binigyan	ng	Banal	na	Espiritu	na	tumutulong	sa	ating	
mamuhay	ng	matuwid.	Bakit	ang	pagiging	patay	sa	kasalanan	ang	
pinakamainam	na	paraan	upang	humindi	sa	kasalanan?
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WOrd
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Ang biyaya ng Diyos ang nag-uudyok sa atin na 
mamuhay ng may kabanalan. 
Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa 
maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo 
sa kanya ang inyong mga katawan bilang mga handog na buhay, 
banal at kalugod-lugod sa kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa 
kanya. RoMA	12:1

Dahil	mulat	na	tayo	sa	ginawa	ni	Jesus	sa	krus	para	sa	atin,	tayo	
ay	nabibigyan	ng	kakayahang	mamuhay	ng	may	pagkakaiba	at	
matuwid—hindi	dahil	sa	takot	o	sa	pagpipilit	kundi	dahil	sa	
pag-ibig	at	pagpapasalamat	natin	sa	Diyos	na	nagbigay	sa	atin	ng	
bagong	buhay.	Ano	ba	dapat	ang	pagganyak	natin	na	mamuhay	ng	
makaDiyos	(Tito	2:14)?

Ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay sa atin 
ng pag-asa. 
. . . habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa, na walang 
iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at 
Tagapagligtas na si Jesus-Kristo.	TITo	2:13

Ang	mga	inaasahan	natin	sa	hinaharap	ang	nagpapatakbo	
ng	mga	pagpapahalaga	natin	ngayon.	Sa	pamamagitan	
ng	ebanghelyo	ng	biyaya	ng	Diyos,	ang	ating	nakaraan	ay	
tinubos	na,	ang	ating	kasalukuyan	ay	alaga,	at	ang	ating	
hinaharap	ay	maluwalhating	matiwasay.	Nabibigyan	tayo	
nitong	pag-asa	ng	buhay	na	walang	hanggan	at	mga	biyaya	
ng	pamumuhay	na	nakasentro	sa	Diyos.	Sino	ang	sumasagot	
sa	atin	upang	maangkin	ang	pag-asang	ito?	Alin	pa	sa	ibang	
mga	pangako	sa	Bibliya	ang	nagpapalakas	sa	ating	pag-asa?
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WHaT
Ang	biyaya	ng	Diyos	ay	maluwag	na	binibigay	sa	atin	batay	sa	ganap	na	
gawa	ni	Jesu-Kristo	sa	krus.	Tinuturuan	tayo	nito	na	ang	lahat	ng	ating	
kasalanan	ay	napatawad	na	at	tayo	ay	ganap	ng	tinanggap	ng	Diyos.	
Subalit,	ibig	sabihin	ba	nito	ay	patuloy	na	lamang	tayong	magkakasala?	
Heto	ang	tatlong	puntos	batay	sa	mga	sulat	ni	Apostol	Pablo	upang	
tulungan	tayong	intindihin	kung	ano	talaga	ang	biyaya	ng	Diyos.	


