
•	 Anong	regalong	natanggap	mo	sa	buong	buhay	mo	ang	hindi	mo	
makalimutan?	Bakit?

•	 Kelan	mo	huling	nailibre	ang	mga	mahal	mo	sa	buhay?	Anong	
naramdaman	mo	dahil	dito?	

•	 Nakatanggap	ka	na	ba	ng	regalo	galing	sa	hindi	mo	kakilala?	Ibahagi	
	 ang	iyong	kwento.
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NOTEs

prayEr
•	 Maniwala	sa	Diyos	na	ang	pahayag	na	Siya	ay	Ama	mo	sa	langit	
	 ay	tumibay	sa	iyong	puso	at	isip.	Hayaan	na	baguhin	Niya	ang	
iyong	puso	sa	paraang	nararapat	para	sa	Kanya.	

•	 Manalangin	para	sa	mas	malalim	na	ugnayan	kay	Jesus	sa	
paghiling	mo	ng	kakayahang	mangusap	sa	Kanya	sa	panalangin	

	 at	Kanyang	Salita	araw-araw.	
•	 Kasama	ang	iyong	Victory group,	hilingin	sa	Diyos	na	palaguin	
ang	iyong	pananampalataya	at	asahan	ang	tugon	sa	iyong	mga	
panalangin.	Mangakong	maninindigan	kayo	para	sa	isa’t	isa	sa	
panalangin	hanggang	sa	dumating	ang	katagumpayan.		

sO WHaT
•	 Basahin	ang	Juan	14:13.	Kung	may	isang	bagay	na	gusto	mong	
gawin	ni	Jesus	para	sa	iyo,	ano	iyon?	Bakit?		

•	 Sa	Salmo	40:1,	ano	ang	naging	ugali	ni	David	sa	paghihintay	sa	
Diyos?	Papaano	nakakatulong	ang	kanyang	halimbawa	sa	iyo	na	
gayahin	ang	ginawa	niya?

•	 Basahin	ang	Lucas	18:1-8.	Anong	aral	ang	may	higit	na	epekto	sa	
iyo	galing	sa	kwento?	Bakit	kailangang	maging	malakas	ang	loob	
natin	at	matiyaga	kapag	lumalapit	tayo	sa	Diyos?

NOW WHaT
•		Anong	aral	ang	natutunan	mo	ngayon?	Papaano	mo	
	 maisasabuhay	ito?			
•	 Maghanap	ng	pagkakataon	ngayon	kung	saan	maibabahagi	
	 mo	ang	kahalagahan	ng	malayang	pagtanggap	galing	sa	Diyos.	
Ilista	ang	dalawa	o	tatlong	mga	tao	na	maibabahagi	mo	ito	at	
manalangin	sa	Diyos	para	sa	karunungan	at	patnubay	habang	
nilalapit	mo	sila	kay	Jesus.		

•	 Ano	ang	pinakamalaki	mong	pagnanais	at	pangangailangan	
ngayon?	Hilingin	sa	Victory group	leader	mo	na	samahan	ka	

	 sa	panalangin	at	patuloy	na	kumatok!	

Malayang pagtanggap

WEEk 2 FILIpINO



7”Humingi kayo sa Diyos, at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa 
kanya ang hinahanap n’yo, at makikita ninyo. Kumatok kayo sa 
kanya, at pagbubuksan kayo. 8Sapagkat ang lahat ng humihingi 
ay nakakatanggap; ang naghahanap ay nakakakita, at ang 
kumakatok ay pinagbubuksan. 9Kayong mga magulang, kung 
ang anak ninyo ay humihingi ng tinapay, bibigyan n’yo ba ng 
bato? 10At kung humihingi siya ng isda, bibigyan n’yo ba ng 
ahas? 11Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng 
mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang 
inyong Amang nasa langit! Ibibigay niya ang mabubuting 

bagay sa mga humihingi sa kanya.” MAteo	7:7-11

Ang Diyos ay ating Ama kaya’t dapat ay humiling tayo 
sa Kanya. 
“Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay 
sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit! Ibibigay 
niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya.”  MAteo	7:	11	

Isang	malaking	problema	na	nakakahadlang	sa	mga	tao	na	malayang	
humingi	ng	mga	pangangailangan	nila	sa	Diyos	ay	ang	maling	pananaw	
nila	sa	Diyos	bilang	Ama.	Marahil	ay	dahil	ito	sa	mga	naranasan	nila	sa	
kanilang	mga	ama	sa	mundong	ito,	ngunit	kailangan	nating	maintindihan	
na	naiiba	ang	Diyos.	Siya	ay	isang	mabuting	Ama	na	nagbibigay	ng	
mabubuting	regalo	sa	Kanyang	mga	anak	at	hindi	ipinagkakait	ang	
anumang	mabubuting	bagay	sa	mga	namumuhay	ng	matuwid	(Salmo	
84:11).	Sa	sarili	mong	salita,	papaano	nahahadlangan	ng	maling	pananaw	
sa	Diyos	ang	kompyansa	mo	sa	paghingi	sa	Kanya?
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WHaT
Binigyan	ni	Jesus	ang	mga	disipulo	ng	kapangyarihang	palayasin	ang	mga	
masasamang	espiritu	at	magpagaling	ng	sakit	ng	libre!	Kaya	nga’t	maluwag	
silang	tumanggap,	maluwag	din	silang	nagbigay	(Mateo	10:8).	Naiintindihan	
natin	ang	kahalagahan	ng	pagbibigay	kaya’t	isinasabuhay	natin	ito	sa	grasya	
ngunit	minsan,	nagkukulang	tayo	sa	pagtanggap.	Kalooban	ng	Diyos	na	
biyayaan	ang	Kanyang	mga	anak	ngunit	may	mga	bagay	na	humahadlang	
sa	ating	matamasa	ito	tulad	ng	maling	pag-iisip.	Ang	mga	sumusunod	na	
katotohanan	ay	makakatulong	sa	ating	iposisyon	ang	ating	mga	
sariling	tumanggap.	

WOrd
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Matapat na sumangguni sa Panginoon.  
. . . laging manalangin . . . 1	teSALoNIcA	5:17

Ang	pananalangin	ay	paraan	na	bigay	ng	Diyos	upang	alamin	ang	Kanyang	
kalooban	at	mga	plano	para	sa	ating	buhay.	Alam	na	ng	Diyos	ang	mga	
hamon	na	hinaharap	natin	sa	paghihintay	at	pagtanggap	sa	Kanyang	tugon.	
At	nilalagay	tayo	ng	panalangin	sa	lugar	na	nahahanap	natin	ang	kalinawan	
at	karunungan	galing	sa	Diyos	habang	naghihintay	at	nagbibigay	ng	
grasya	sa	atin	na	tanggapin	ang	Kanyang	tugon	sa	panalangin	ng	may	
pasasalamat	at	pananalig.	Bakit	mahalaga	na	matapat	tayong	sumangguni	
sa	Diyos?	Bakit	natin	kailangang	patuloy	na	manalangin?	

Patuloy na kumatok.   
5Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, “Halimbawa, pumunta kayo sa kaibigan 
n’yo isang hatinggabi at sinabi sa kanya, ‘Kaibigan, pahiram naman ng 
pagkain.’”. . . “8Pero kung gusto kong sabihin sa inyo na kahit ayaw niyang 
bumangon at magbigay ng pagkain sa kabila ng pagkakaibigan ninyo, 
babangon din siya at magbibigay ng kailangan n’yo dahil sa pangungulit 
mo.” 	LucAS	11:5,8

Hindi	naaabala	ang	Diyos	sa	ating	mga	matiyagang	panalangin.	Hindi	
Siya	natatakot	o	nasisindak	sa	ating	mga	problema.	Sa	halip,	nalulugod	
ang	Diyos	kapag	nakita	Niya	ang	Kanyang	mga	anak	na	lumapit	sa	Kanya	
ng	may	kompyansa	at	pagpapagal.	Sa	palagay	mo,	bakit	natin	kailangan	
na	laging	kumatok	sa	panalangin?	Papaano	ka	natutulungan	ng
katotohanang	ito?
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