so WHAT

week 1

• Ayon kay  Apostlol Pablo, ano ang pinaaabot sa atin ng Diyos
(2 Corinto 5:18,19)?
• Dahil si Kristo ay nakibagay sa atin, anong isang bagay ang
mapapala natin dito (Hebreo 2:18)? Sa kabilang banda sa anong
bagay Siya naiiba sa atin (Hebreo 4:15)?
• Ano ang matututunan natin sa kabutihan ng Diyos (Mateo 5:44,45)?
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now WHAT
• Nasubukan mo na bang tumulong sa iba upang lumago sila sa
kanilang pananampalataya? Hilingin sa tagapamuno ng inyong
Victory group na gabayan ka habang may tinutulungan ka sa
paglago at maglaan ng panahon para dito.  
• Samahan sa panalangin ang ilan sa mga kasamahan sa grupo
na nanghihina at nangangailangan ng kalakasan ng loob.  
• Papaano ka magiging pagpapala sa iba sa linggong ito?

prayer
• Manalangin na buksan ng Diyos ang pintuan na ikaw ay
makapagpahayag ng Magandang Balita maging ito man ay sa
iyong pamilya, paaralan, o sa trabaho.
• Hilingin sa Diyos na gamitin ka upang mapasigla ang nalulumbay
na tao sa linggong ito.
• Manalig ka na bubuksan ng Diyos ang iyong puso na madaling
makaramdam sa pangangailangan ng iba sa paligid mo. Tugunan
mo agad ito ng may kabutihang-loob at tunay na malasakit.
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• Para sa iyo, sino ang pinakakalugod-lugod na tao na kilala mo?
Bakit sa palagay mo?
• Paano ka ba magpakita ng simpatiya o awa sa isang nahihirapan
(para sa mga nagdadalamhati, may sakit, o biktima ng kalamidad, atbp.)?
Maikling isalarawan.
• Ano ang pinakasulit na reagalo na natanggap mo sa iyong
kaarawan? Bakit?

word

Nagkatawang-tao ang Salita at namuhay na kasama
natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang
kaisa-isang Anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at
pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. . . .
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Sa kasaganaan ng kanyang biyaya ay tumanggap
tayong lahat ng sunud-sunod na pagpapala. Juan 1:14,16
14
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. . . at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya
bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang
katotohanan ang mga sinasabi niya. Juan 1:14
Si Jesus ay siyento por siyento na Diyos at tao (Filipos 2:7). Sa
kabila ng Kanyang katayuan, mas pinili ni Jesus ang makilala Siya
sa Kanyang pagkatao—ang ating Punong Saserdote na malawak
ang kaalaman sa ating mga pinagdaraanan (Hebreo 4:15) ngunit
nanatiling walang bahid. Ano ang ibig sabihin ng katotohanang ito
sa iyo? Papaano ito makakatulong sa iyong paglapit kay Jesus?

WHAT
May ibang nagtuturo na ang paraan upang maging kalugod-lugod ka sa
diyos-diyosan ay ang paggawa ng mabuti. Ngunit ang biblikal na
pananampalataya ay nagtuturo na ang Diyos ay mapagbigay-loob sa
simula at hanggang sa huli. Siya na rin ang nagkusa na abutin tayo,
makibagay sa atin, at patuloy tayong pagpalain.
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Ang Diyos ay nakibagay sa atin.

Ang Diyos ang umabot sa atin.
Bago pa man likhain ang lahat, naroon na ang tinatawag na Salita.
Ang Salita ay kasama ng Diyos at ang Salita ay Diyos. . . .
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Nagkatawang-tao ang Salita . . . Juan 1:1,14
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Lahat tayo ay may salang pagsuway laban sa Diyos  (Roma 3:10-18)
at dapat lang na kapoutan Niya (Efeso 2:3). Sa madaling salita, hindi
naman Niya tayo dapat iligtas. Gayunman, si Jesus ay naparito sa
lupa, ipinakilala ang Ama (Hebreo 1:1,2), at namatay sa krus para sa
atin (Roma 5:8). Ang Kanyang muling pagkabuhay ang naging pamalit
sa gawang tayo’y mapawalang-sala mula sa ating mga pagkakasala
(Roma 4:25). Sa palagay mo, papaano naipagpapatuloy ng Diyos ang
pag-abot sa iyo?

3

Ang Diyos ang nagbibigay ng sunod-sunod
na pagpapala.
Sa kasaganaan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng
sunud-sunod na pagpapala. Juan 1:16
Ang pinakalubos na pagpapahayag ng biyaya ng Diyos ay ang
kaligtasan. Ito na rin ang dahilan na mas kapanipaniwala na mas
maraming mga pagpapala na naibigay sa atin. Kailangan mo ng
kagalingan? Kaya itong ibigay ng Diyos at nais Niyang pagalingin
ka! Kailangan mo ba ng kapayapaan sa iyong pakikipag-ugnayan?
Bukal sa Kanyang kalooban na ibigay din sa iyo ito! Anong
katiyakan ang hatid sa atin ayon sa Roma 8:32?

