
•	 Sa	paanong	paraan	ka	naaapektuhan	ng	opinyon	ng	iba?	
	 Bakit	kaya	sa	palagay	mo?		
•	 Mahalaga	ba	sa	iyo	na	ang	iyong	opinyon	ay	pinapahalagahan	
	 ng	iba?		Bakit?	
•	 Anong	pinakamainam	na	regalo	ang	naibigay	mo	noong	nakaraang	
	 pasko,	hindi	naman	kailangang	ito	ay	mamahalin	ngunit		bakit	ito	
	 ang	napili	mong	ibigay?
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NOTEs

prayEr
•	 Hingin	sa	Diyos	na	bigyan	ka	ng	pagkakataon	na	maibahagi	
	 ang	Mabuting	Balita	sa	iyong	mga	kaibigan,	kasamahan,	at	mahal	
	 sa	buhay.	
•	 Ipanalangin	na	loobin	ng	Diyos	na	ikaw	ay	mabigyan	ng	Espiritu	ng	
karunungan	at	kapahayagan	upang	mas	makilala	si	Jesus	ng	mas	
mainam	pa	(Efeso	1:17).

•	 Magpasalamat	sa	Diyos	sa	Kanyang	alay	na	kaligtasan.	Ipanalangin	
na	ikaw	ay	palagiang	lumakad	sa	tamang	ugnayan	sa	Kanya.	

sO WHaT
•	 Ayon	sa	aklat	ng	Jonas	4:11,	bakit	may	malasakit	ang	Diyos	sa	
Nineveh?	Katulad	ba	nito	ang	malasakit	mo	sa	iba?	

•	 Basahin	ang	Marcos	8:27-30.	Alam	ni	Pedro	kung	sino	si	Jesus	
	 at	ito	ay	kapahayagan	mula	sa	Ama.	Sino	sa	palagay	mo	si	Jesus?	
Bakit	mo	pinaniniwalaan	ito?	

•	 Basahin	ang	Efeso	2:8,9.	Sa	iyong	opinyon,	ano	ang	pinaka-
malakas	ang	tama	sa	iyo	sa	sinasabi	sa	mensaheng	ito?

NOW WHaT
•		Sa	linggong	ito,	tanungin	mo	ang	isang	kaibigan	o	kaanak	tungkol	
sa	pananaw	nila	kay	Jesus.	Maging	handa	sa	pagbahagi	ng	
Mabuting	Balita.			

•	 Anong	bahagi	ng	iyong	buhay	ang	hindi	naaayon	sa	iyong	pag-
amin	kung	sino	ang	Diyos?	Hayaan	ang	Diyos	na	gumawa	ng	
pagbabago	sa	iyo.		

•	 Mas	mainam	nating	makikilala	ang	Diyos	sa	ating	pagbabasa	ng	
Kanyang	Salita	ng	palagian	at	pagsunod	dito	ng	lubos.	Maglaan	

	 ng	oras	at	araw	sa	pagbabasa	ng	Bibliya	at	pananalangin.

WEEk 1 FILIpINO

Who do you say I am?



13Nang makarating si Jesus sa lupain ng Cesarea Filipos, 
tinanong niya ang mga tagasunod niya, “Ano ang 
sinasabi ng mga tao tungkol sa akin na Anak ng Tao?” 
14Sumagot sila, “May mga nagsasabi po na kayo si Juan 
na tagapagbautismo. May nagsasabi ring kayo si Elias. 
At ang iba nama’y nagsasabing kayo si Jeremias o isa 
sa mga propeta.” 15Tinanong sila ni Jesus, “Pero sa inyo, 
sino ako?” 16Sumagot si Simon Pedro, “Kayo po ang 
Kristo, ang Anak ng Diyos na buhay.” 17Sinabi ni Jesus sa 
kanya, “Pinagpala ka ng Diyos, Simon na anak ni Jonas. 
Sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na 
ito kundi ang aking Amang nasa langit.” MAtEo	16:13-17

Ang sinasabi ng ibang tao tungkol kay Jesus 
ay mahalaga.
13Nang makarating si Jesus sa lupain ng Cesarea Filipos, tinanong 
niya ang mga tagasunod niya, “Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol 
sa akin na Anak ng Tao?” 14Sumagot sila, “May mga nagsasabi po 
na kayo si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi ring kayo si 
Elias. At ang iba nama’y nagsasabing kayo si Jeremias o isa sa mga 
propeta.” MAtEo	16:13,14

Ano	man	ang	sinasabi	ng	mga	tao	sa	paligid	natin	ay	nagpapakita	
lamang	ng	kanilang	pang	espirituwal	na	mga	pangangailangan.	
Nakikita	ba	nila	si	Jesus	bilang	isang	tauhan	sa	kasaysayan,	
“pam-paswerte”,	isang	kaparaanan	upang	makuha	ang	paglalaan,	
o	isang	nilalang	na	mahirap	lapitan?	Kung	mali	ang	pagkakakilala	
nila	kay	Jesus,	tayo	ay	may	papel	na	dapat	gampanan	at	iyan	ay	
ang	ibahagi	sa	kanila	kung	sino	talaga	si	Jesus	at	kung	ano	ang	
ginawa	Niya	sa	krus	para	sa	atin.	Minsan,	ang	ganitong	maling	
pananaw	ay	nakapanlulumo	sa	mga	Kristiyano.	Ngunit	ano	ang	
ginawa	ni	Jesus	nang	Kanyang	kinaharap	ang	mga	tao	na	hindi	
alam	ang	katotohanan	(Mateo	20:34;	Marcos	6:34)?		
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WHaT
Ang	mga	tao	ay	may	iba’t-ibang	pananaw		sa	pagkakakilanlan	kay	Jesus	
na	madalas	ay	ayon	sa	kanilang	iba’t-ibang	enkwentro,	mga	karanasan,	
at	impormasyon.	Mali	man	o	tama,	naipapakita	ng	isang	opinyon	ang	
ugnayan	ng	isang	tao	kay	Jesus.	Halukayin	pa	natin	ng	mas	malalim	ang	
mga	tatlong	ulat	na	ito	at	sa	ating	pagpapatuloy	ay	aralin	natin	kung	sino	
ba	talaga	si	Jesus.

WOrd
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Ang sinasabi mo tungkol kay Jesus ay mahalaga.  
15Tinanong sila ni Jesus, “Pero sa inyo, sino ako?” 16Sumagot si 
Simon Pedro, “Kayo po ang Kristo, ang Anak ng Diyos na buhay.” 
MAtEo	16:15,16

Interesado	tayong	malaman	kung	ano	ang	sasabihin	ng	ibang	
tao	tungkol	kay	Kristo	ngunit	paano	naman	tayo?	At	bilang	mga	
Kristiyano,	sinusunod	ba	talaga	natin	Siya	tulad	ng	pag-amin	
natin	sa	Kanya	bilang	ating	Panginoon?	Ito	ba	ay	nakikita	sa	ating	
pamumuhay,	sa	ating	pag-uugali,	at	kung	paano	natin	itinuturing	
ang	mga	makakakilala	pa	lang	sa	Kanya?		Sa	ating	salita	ay	dapat	
naaayon	sa	ating	mga	galaw.	Ano	ba	ang	mga	tatak	ng	isang	
sumusunod	kay	Jesus	bilang	kanyang	Panginoon?	

Ang paniniwala mo tungkol kay Jesus ay galing 
sa Ama.   
Sinabi ni Jesus sa kanya, “Pinagpala ka ng Diyos, Simon na anak ni 
Jonas. Sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito 
kundi ang aking Amang nasa langit.” MAtEo	16:17

Kapag	naunawaan	natin	kung	sino	talaga	si	Jesus—ating	Panginoon	
at	tagapagligtas—kailangan	nating	tandaan	na	ito	ay	hindi	natin	
gawa.	Sa	kabila	ng	ating	mga	kasalanan	sa	Diyos,	mas	pinili	Niyang	
abutin	tayo.	Hindi	tayo	karapat-dapat	sa	pag-ibig	ng	Diyos	at	
kapatawaran	ngunit	Siya	ang	nagkusa	na	iligtas	tayo.		Ano	ang	
ginawa	ni	Jesus	upang	tayo	ay	ipagkasundo	sa	Kanya?	Ano	ang	
maraming	kapakinabangan	sa	handog	ng	kaligtasan?
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