
•	 Ano	ang	isang	bagay	na	gustong-gusto	mo	sa	iyong	trabaho?	Bakit?	
•	 Bakit	mo	pinili	ang	iyong	kurso	sa	kolehiyo?	
•	 Anong	bagay	na	mapanganib	at	nakakahamon	na	hindi	mo	pa	nagagawa	
ngunit	pinapangarap	mong	gawin	balang	araw?	
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prayEr
•	 Ipagdasal	ang	bawat	isa	sa	iyong	Victory group,	na	palaguin	ng	Diyos	
	 sa	inyong	mga	puso	ang	pagmamahal	mo	sa	trabaho	at	kahusayan	
	 upang	Siya	ay	mabigyang-luwalhati	sa	lahat	ng	iyong	ginagawa,	saan	
	 ka	man	naroroon.	
•	 Mapagdasal	mong	isipin	kung	saang	gawain	o	paraan	ka	
	 makakapagbahagi	ng	iyong	mga	kaloob	upang	biyayaan	ang	iba.	
	 Hilingin	sa	Diyos	na	palayain	ka	sa	anumang	takot	o	pag-aalinlangan	
	 na	magbahagi.	
•	 Manalig	sa	Diyos	para	sa	kalakasan	ng	loob	at	mga	salitang	masasabi	
	 sa	pagbahagi	mo	sa	mga	natatanging	tao	sa	iyong	komunidad	tungkol	
	 sa	pag-ibig	ng	Diyos	sa	kanila.

sO WHaT
•	 Ano	ang	sinabi	ng	Diyos	kay	Adan	matapos	Niya	nilikha	ito	
	 (Genesis	1:27,28)?	Papaano	nito	nababago	ang	pananaw	mo	
	 sa	pagtatrabaho?	
•	 Anong	mga	kaloob	ang	sinasabi	ng	ibang	tao	na	mayroon	ka?	
Papaano	mo	naibahagi	ang	mga	kaloob	mo	sa	kapwa	noon?

•	 Magbigay	ng	iilang	kadahilanan	na	pumipigil	sa	iyo	na	malaya	
	 at	buong	tapang	na	ibahagi	ang	ebanghelyo	sa	ibang	tao.

NOW WHaT
•	 Ano	sa	palagay	mo	ang	dapat	mabago	at	iayon	sa	kaparaanan	ng	
Diyos	sa	pananaw	mo	sa	pagtatrabaho?	Aling	mga	praktikal	na	
hakbangin	ang	magagawa	mo	upang	isabuhay	ito?		

•	 Papaano	mo	mapaglilingkuran	ang	iglesiya	at	ang	iyong	komunidad	
gamit	ang	iyong	mga	biyaya	sa	panahong	ito?		

•	 Sino	ang	mga	taong	nahihirapan	kang	bahagian	ng	ebanghelyo?	
	 Ano	sa	palagay	mo	ang	makakatulong	sa	iyo	upang	malampasan	
	 ang	kahirapan	na	ito?	

Masidhing pagbubunga
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Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan 

ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. FIlIPINoS	4:13

Ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kakayahan 
upang magtrabaho ng husto. 
9Ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi nga karapat-dapat tawaging 
apostol dahil inusig ko ang iglesya ng Diyos. 10Ngunit dahil sa awa ng Diyos 
sa akin, naging apostol ako. At hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob 
ng Diyos sa akin, dahil higit akong nagpagal kung ihahambing sa ibang mga 
apostol, bagama’t ito’y sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at hindi ng aking 
sarili lamang. 1	CorINto	15:9,10

Alam	ni	Pablo	na	biyaya	ng	Diyos	ang	tanging	dahilan	kung	bakit	siya	
naging	apostol.	Bago	pa	niya	makilala	si	Kristo,	inusig	niya	ang	iglesiya!	
Ngunit	dahil	sa	biyaya	ng	Diyos,	nagkaroon	siya	ng	pagnanais	at	
kakayahang	magsumikap	ng	higit	pa	sa	ibang	mga	apostol.	Noong	siya’y	
nabubuhay	pa,	si	Apostol	Pablo	ay	nakapagtanim	ng	labing-apat	hanggang	
dalawampung	iglesiya	at	nakapagsulat	ng	labing-tatlong	mga	liham	sa	
Bagong	tipan.	Masama	ba	ang	magtrabaho	ng	husto?	Kailan	ito	naiaayon	
sa	kalooban	ng	Diyos?
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Ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng 
kakayahang makapagsilbi sa kapwa gamit ang ating 
mga kaloob. 
10Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para 
sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba’t ibang kaloob ng 
Diyos. 11Ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita 
ng Diyos. At ang binigyan ng kaloob para maglingkod at dapat maglingkod 
ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos, upang mapapurihan ang Diyos 
sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ni Jesu-Kristo. Makapangyarihan 
siya at karapat-dapat purihin magpakailanman! Amen. 1	PEDro	4:10,11

Ang	isang	espirituwal	na	“regalo”	ay	natatanging	pagpasa	ng	kakayahang	
magsilbi	sa	Katawan	ni	Kristo	o	abutin	yaong	wala	pang	Kristo.	Isa	itong	
sobrenatural	na	abilidad	o	talentong	bigay	ng	Banal	na	Espiritu	upang	
isagawa	ang	gawain	ng	Diyos.	Ang	salitang	“regalo”	ay	kapareho	ng	payak	
na	salita	ng	sa	“grasya”	na	ibig	sabihin	ay	maluwag	na	ibinigay	o	isang	pabor	
na	pinagkaloob.	Sino	ang	dapat	makinabang	sa	ating	mga	biyaya?	Papaano	
mo	magagamit	ang	iyong	mga	kaloob	upang	pagpalain	ang	iyong	kapwa?

Ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay-kakayahan 
sa ating makapagbahagi ng ebanghelyo sa 
mga naliligaw. 
7Dahil sa biyaya ng Diyos, naging tagapangaral ako ng Magandang Balitang 
ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. 8Kahit ako ang pinakahamak 
sa lahat ng mga mananampalataya, ipinagkaloob sa akin ng Diyos ang 
pribilehiyong ipangaral sa mga hindi Judio ang hindi masukat na biyayang 
galing kay Kristo . . .	EFESo	3:7,8

Dahil	tayo	ay	naligtas	dahil	sa	grasya	at	hindi	sa	ating	gawa,	ang	biyaya	ng	
Diyos	at	pagmamahal	Niya	sa	atin	ang	nag-uudyok	sa	ating	magbahagi	ng	
Magandang	Balita	sa	mga	hindi	pa	nakakakilala	sa	Diyos.	Sa	palagay	mo,	
bakit	kaya	inilaan	ni	Pablo	ang	buong	buhay	niya	sa	pagpapalaganap	ng	
ebanghelyo?	Anong	mga	dahilan	ang	mayroon	tayo	kung	bakit	dapat	
patuloy	tayong	magbahagi	tungkol	kay	Jesus?
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WHaT
Kabaliktaran	ng	iniisip	ng	karamihan	na	ang	grasya	ay	nagbibigay	sa	atin	ng	
dahilang	magtrabaho	lang	ng	kaunti	at	mas	umasa	sa	kung	papaano	gagalaw	
ang	Diyos	para	sa	atin,	ang	biyaya	ng	Diyos	ang	nagbibigay-kakayahan	sa	ating	
mamuhay	ng	produktibo.	Papaano	tayo	binibigyang-kakayahan	ng	biyaya	ng	
Diyos	na	maging	mabunga,	mabisa,	at	matagumpay	sa	lahat	ng	ating	ginagawa?	


