
TAGA1.0G

CHRISTIAN LIFE
PROGRAM

Ebanghelismo
Personal



Ebanghelism.o -

--Personal

ni

Jean-Baptiste Sawadogo

International Correspondence Institute
Pluhppine National Office

P. O. Box 1084
Manila



Ang tanggapan ng JCJ
sa inyong pook:

\IBAHAGI \

e L S/00 - 717
Ang mga talata ng Kasulatan ay hango sa bagong
sahn ng Biblia.



NILALAMAN

PAHINA

MAG-USAP MUNA TAYO 5

ARALIN

l SUMUNOD SA PLANO 8

2 MAGING HANDA . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22

3 MAGING KASANGKOT 40

4 IBAHAGI ANG IYONG KARANASAN . . . . . . 56

5 ALAMIN ANG GAWAIN . . . . . . . . . . . . . .. 74

6 PAGTAGUMPAYAN ANG MGA HADLANG ... 94

7 ISAALANG-ALANG ANG IYONG PAGLAPIT .. 110

8 ASAHAN ANG GANTIMPALA 128





Mag-usap
Muna Tayo

Paunang Salita ng May-Akda

Ngayon na iyo nang tinanggap si Jesus sa iyong puso
bilang buhay at personal mong Tagapagligtas, maraming
tanong ang maaari mong maisip. Ano ang nakapaloob sa
buhay Cnstiano? Ano ang dapat kong gawin?

Hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang may gayon ding
katanungan. Isa sa kanila ay nagtanong kay Jesus nang
araw ding yaon na kanyang makilala ang Panginoon,
"Ano pa po ang dapat kong gawin?" (Mateo 19:20).
Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa Akin."

Si Jesus ang ating halimbawa sa paghahatid ng mabu-
ting balita sa bawat tao sa lahat ng dako. Nais Niyang
ibahagi natin ang Kanyang mabuting Balita saan man
tayo naroroon. Sino ka man, lkaw ay hinirang ng Dios
upang ipagsabi sa iba ang lyong naranasan kay Cristo-
Jesus at ang Kanyang kapangyarihang magligtas. Iyan
ang ebanghelismo personal.

Ang pag-aaral sa kursong ito ay makatutulong sa iyo
na maunawaan ang tunay na kalikasan ng ebanghelismo
personal. Ito ay makatutulong sa iyo na ibahagi si Cristo
sa mga taong nasa iyong paligid sa paraang kapani-
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paniwala, makapangyarihan, at tiyak. Ito ay makatutu-
long sa iyo na ibahagi ang iyong karanasan sa mga taong
kaiba ang pinag1akhan kaysa sa iyo. Ito ay isang maka-
bagong paraan ng pagtuturo sa iyong sarili upang tulu-
ngan ka na madali mong matutuhan ang mga prinsipio
at magamit kaagad ang mga ito sa iyong buhay.

Ang Iyong Aklat·Aralin

Ang EBANGHELISMO PERSONAL ay isang maliit
na aklat-aralin na madadala mo kahit saan ka magpunta
at mapag-aralan anumang oras na ikaw ay may pagkaka -
taon. Sikaping ikaw ay makapagtakda ng oras araw-araw
upang pag-aralan ito.

Maingat na pag-aralan ang mga nauunang dalawang
pahina ng bawat aralin. Ito ang siyang maghahanda ng
iyong isip sa mga sumusunod. Pagkatapos, pag-aralan ang
mga aralin nang pangkat-pangkat at sundin- ang mga tagu-
bilin na may pamagat na Gawin Mo Ito. Kung ang iyong
sagot ay hindi magkakasya sa iyong Aklat-aralin isulat
ito sa kuwaderno upang madali mong mababalikan
kapag ikaw ay magbabalik-aral.

Ang Iyong Talaan ng Mag-aaral

Kung ikaw ay mag-aaral upang magkaroon ng isang
sertipiko, iyong tinanggap ang isang hiwalay na libreta
na ang tawag ay Talaan ng Mag-aaral: Ebangheiismo Per-
sonal. Pagkatapos ng bawat aralin, sagutin ang Talaan
ng Mag-aaral.

Sundin ang mga tagubilin sa iyong talaan ng mag-aaral
sa pagpapadala nito sa tanggapan ng ICI na malapit sa
iyong pook. Ang address ay iyong makikita sa ikalawang
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pahina nitong aklat-aralin, o kaya'y sa talaan ng mag-
aaral. Kapag ito'y iyong natapos, ikaw ay tatanggap ng
magandang sertipiko.

Tungkol sa May-akda

si Jean-Baptiste Sawadogo ay Isang guro sa Assembly
of God Bible School sa bayan ng Nagabagre, Upper
Volta. Siya ay isinilang sa bayan ding ito. Siya ay nag-
lingkod bilang pastor ng Assemblies of God, at masikap
din siyang naglingkod sa gawaing-pangradio at bilang
guro sa mga seminars sa West Africa. Nagtapos siya sa
College Protestant ng Assemblies of God sa Upper
Vo1ta at nag-aral din sa International Bible Training Ins-
titute sa Inglatera. Sa kasalukuyan kumukuha siya ng
graduate studies sa Unibersidad ng Ouagadougou sa
Upper Vo1ta.

Ngayon ikaw ay handa na upang magsimula sa Unang
Aralin. Pagpalain ka nawa ng Dios sa iyong pag-aaral.



Sumunod
sa Plano

Kung ikaw ay magtatayo ng bahay, ano ang unang
hakbang? Bago ka makapagpapasimula ng gawain, kaí-
langan mo ang plano. Kailangang pagpasiyahan mo ang
bilang ng kuwarto na ibig mo, at kung saan ilalagay ang
mga pinto at mgabintana.Kailanganmo ang isang plano
na pantulong sa pagtatayo. At ikaw ay masisiyahan sa
ibubunga.

sa Matandang Tipan ay ating mababasa sa sinabi ng
Dios sa Kanyang bayan na gumawa ng dako ng pagsa-
sambahan sa Kanya. Siya ay nagbigay ng plano sa kanila.
sa katotohanan, makapitong ulit na binanggit Niya
yaon para matiyak na masusunod ang Kanyang plano
kagaya ng Kanyang nais. Nang sila ay sumunod sa Kan-
ya, ang gusali ay matagumpay na nayari at ang DIOS
ay nasiyahan.

Kung nais nating mahikayat ang mga tao kay Cnsto-
Jesus, kailangan natin ang isang plano. Ibinigay sa atin
ng Dios ang Kanyang plano sa Kanyang Salita. Nakita
natin ang planong ito sa buhay at gawain ni Jesus at sa
iyong sariling gawain ng pagbabahagi ng mabuting balita
tungkol kay Cristo-J esus. Ito ang ebanghelismo personal.
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Sa araling ito ay pag-aaralan mo ang ...

Plano ng Dios
Buhay rú Cnsto
Halimbawa ng mga Unang Cristiano

Ang araling ito ay makatutulong sa iyo na ...

• Maunawaan ang tunay na kalikasan ng plano ng Dios
para sa ebanghelismo personal.

• Magamit sa iyong pamumuhay araw-araw ang halim-
bawa ni Cristo at ng mga unang Cristiano.
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PLANO NG DIOS

Layunin l.Ipaliwanag ang plano ng Dios sa ebanghelis-
mo personal.

Ikaw ba ay nagtataka kung bakit pinasiyahan ng Dios
na lalangin ang sansinukob: ang langit at lupa, mga bi-
tuin at karagatan, mga bundok at mga libis, at siernpre
pa ang tao? Maraming tao ang nagtatanong ng ganito.
Gayon man, ang sagot ay madali. Ang Dios ay may la-
yunin, may plano para sa lahat. Ang lahat ng bagay na
nilikha ng Dios ay may layunin.

Sa pasimula, bago pa man likhain ang tao, ang balak
ng Dios ay ibahagi ang lahat ng Kanyang pag-aari at
gayon din ang Kanyang kalikasan sa tao. At ito ang tunay
na plano ng ebanghelismo personal - ang pagbabahagi
ng lahat nating pag-aari!

"At sinabi ng Dios. 'Lalangin natin ang tao sa ating
larawan ayon sa ating wangis'." (Genesis l: 26). Ibina-
hagi ng Dios sa tao ang Kanyang pagkadios, ang Kanyang
sariling kalikasan. Ito ang mabuting balita, na ibinahagi
ng Dios ang Kanyang sariling kalikasan sa tao; ibinigay
ng Dios sa tao ang lahat ng Kanyang nilikha. At doon sa
magandang halamanan ng Eden, ang Dios ay nanaog at
lumakad na kasama ng tao - si Adan, na katulad ng
isang ama na nakikipag-usap sa kanyang anak. Sila'y
nag-uusap, Mayroon silang sakdal na pagkakaunawaan.
Sana ako'y mahusay gumuhit ng larawan! Magkagayon
man, mabibigo pa rin ako na ipakita sa inyo kung gaano
yaon kaganda!
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Ang isang kahanga-hangang katotohanan ay ito: na
ang pagbabahagi ng pag-ibig ng Dios ay hindi tumigil kay
Adan lamang. Nang ang tao ay magkasala, ang Dios ay
nalungkot, subalit ang Kanyang saloobin ay hindi nag-
bago. Siya'y muling bumaba at ibinahagi sa tao ang ma-
buting balita ng pagdating ng Tagapagligtas. sa Genesis
3: 15 makikita natin ang unang pahayag ng mabuting
balita. Kinausap ng Dios ang ahas, si Satanas, at Kanyang
sinabi, "ang binhi ng babae ang siyang dudurog ng iyong
ulo." Dito ay tinatalakay ng Dios ang tungkol sa Kan-
yang Anak, si Cristo-Jesus. Kanyang sinabi na, "ang ahas
na si Satanas ang dumurog kay Adan nang natukso si
Adan na magkasala. Subalit Aking isusugo ang Aking
Anak na si Jesu-Cristo upang durugin si Satanas."

Oo, ang pag-ibig ng Dios ay walang kinikilalang hang-
ganan. Sa Juan 3: 16 ay ating mababasa, "Dahil sa mala-
king pag-ibig ng Dios sa sangkatauhan, ibinigay Niya
ang Kanyang bugtong na Anak, upang ang lahat ng su-
mampalataya sa Kanya ay huwag nang mapahamak kundi
magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang tanyag
na talatang ito ang puso ng sariling plano ng Dios para sa
ebanghelismo personal. Ang Kanyang pag-ibig ay perso-
nal na pag-ibig, pag-ibig na nagbibigay at nakikiramay,
ibinabahagi sa lahat ng tao, kasali ka na rito.
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Gawin mo Ito

Sa bawat bahagi ng Gawin Mo Ito, ang mga tanong o
pagsasanay ay makatutulong sa iyo na magbalik-aral o
gawin ang katatapos na aralin. Sa nauunang dalawang
tanong, piliin ang sagot na bubuo sa bawa't pangungu-
sap. Bilugan ang titik ng iyong sagot.

1lpínakíta ng Dios ang Kanyang plano na ebanghe1ismo
personal sa pamamagitan ng

a) paglakad na kasama ru Adan.
b) paglalagay kay Adan sa magandang halamanan.
k) pagbabahagi ng Kanyang sariling kalikasan kay

Adan.

2Nang si Adan ay magkasala, ipinagpatuloy ng Dios
ang pagbabahagi ng Kanyang sarih sa tao sa pamama-
gitan ng

a) pagbibigay sa atin ng Kanyang Anak na si Jesus.
b) pagpaparusa sa ahas.
k) pagiging malungkot.

3Bakit nais ng Dios na ibahagi ang Kanyang sarili at
ang Kanyang Anak sa lahat ng lalaki at babae?

Makikita mo ang mga sagot sa mga pagsasanay na ito
sa huling pahina ng aralin. Ngayon, tingnan mo kung
tama ang iyong sagot sa mga pagsasanay.
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BUHAY NI CRISTO

Layunin 2. Ilista ang mga paraan kung paano ipinapakita
ni Jesus sa atin ang plano ng Dios so ebang-
helismo personal.

Ang tao ay nagkasala. Ang sakit, kalungkutan, dig-
maan, at ang kamatayan ay dumating bunga nito. Baga-
man ang Dios ay hindi na lumalakad na kasama ng tao
kagaya ng Kanyang ginawa noon, Siya ay may plano pa
nn upang ipagpatuloy ang Kanyang pagbabahagi ng
gawam sa tao. Ang planong yaon ay ang isugo sa atin SI

Jesus.

Tungkol naman sa Kanyang gawain at misyon, sinabi
Jes.us:

"Sumasa-Akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagka't
hinirang Niya Ako upang mangaral ng mabuting balita
sa mga dukha. Sinugo Niya Ako upang ipahayag ang
kalayaan sa mga bihag, at ang pagbibigay ng paningin
sa mga bulag, at upang palayain ang mga inaapi, at
ipahayag ang kaayaayang taon ng Panginoon" (Lucas
4:18-19).

Kamakailan lamang doon sa aming bansa sa Upper
Volta sa West Africa, ako'y sumama sa pananambahan
sa isang iglesia na may 600 mga Cristiano. Inawit nila
ang ganitong mga salita:

Kung di' dahil sa iyong pagpapagaling
at kapangyarihang magligtas, o Panginoon,

Burol ang aking titirhang dako,
at impierno ang aking kapalaran!
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Itinuro ni Jesus sa atin ang plano ng ebanghelismo
personal sa pamamagitan ng Kanyang sariling halimbawa.
Wala Siyang ginawang pagtatangi sa mga tao. Tinanggap
Niya ang mga taong may matataas na pinag-aralan kagaya
niNicodemo at ilang pantas na Griego. Siya ay nanirahan
at kumain na kasalo ng mga makasalanan. Ang mga ke-
tonging lumapit sa Kanya ay pinagaling Niya. Maging
ang mga taong binihag ng demonyo, nang lumapit sa
Kanya, sila'y pinalaya Niya. Nang kailangang Siya'y mag-
pahinga, minabuti Niyang makasama ang mga bata.
Ang mga sundalo at mga babaing balo ay nakasumpong
ng tulong sa Kanya. Sino pa kaya ang magpaparatang sa
Kanya na Siya'y walang malasakit sa mga taong nanga-
ngailangan ng Kanyang tulong?

Si Jesus ay may isang hangarin: tuparin ang gawain at
kalooban ng Nagsugo sa Kanya. Ang sabi ni Apostol
Pedro tungkol sa buhay at gawain ni Jesus: "Naglibot
Siya at gumawa ng maraming kabutihan. Pinagaling
Niya ang lahat ng inaalipin ng Diablo, sapagkat sumasa-
Kanya ang Dios" (Mga Gawa 10: 38). Ang Dios ay gu-
mawa sa pamamagitan ni Cristo, nagpatawad ng kasala-
nan, nagdala ng mga tao sa Kanyang sarili.

Si Cristo ay nakahandang magpakasakit para lamang
matupad ang plano ng Kanyang Ama. Una sa lahat, ini-
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wan Niya ang Kanyang tahanan sa langit, ang Kanyang
trono, ang Kanyang kaluwalhatian, upang bumaba sa
atin. Siya ay isinilang sa isang pasabsaban sapagkat ti-
nanggihan Siya niyaong pinarituhan Niya upang Kanya
sanang tulungan. Subalit ang pinakadakilang pagpapaka-
sakit Niya ay nang kusang-loob na ibigay niya ang Kan-
yang buhay sa krus. At doon sa krus, malakas na sumi-
gaw si Jesus: "Naganap na! " (Juan 19:30). Ito ay isang
sigaw ng kasiyahan. Ang Kanyang gawain ay naganap na.
Ang plano sa ebanghelismo personal - ang pagbabahagi
ng mabuting balita ay ginawang maliwanag magpakailan:
man.

Oo, tinik man ni Jesus ang kamatayan upang ikaw at
ako ay mabuhay. Kanyang binayaran ang ating utang sa
Dios. Si Cristo na Panginoon ng mga Panginoon at Hari
ang mga Hari ay lumakad sa mundong ito bilang isang
alipin. Ito'y ginawa Niya sapagkat iniibig Niya tayo.
Mayroon pa kayang higit na mabuting balita kaysa rito?
Tiyak nga, wala nang iba pa!

GawinMo Ito

4Narito ang ilang pangungusap tungkol kay Jesus.
Lagyan ng bilog ang titik ng mga tamang pangungu-
sap.

a. Siya'y isinugo ng Dios.
b. Siya'y nagmamalasakit sa mga tao.
k. Hindi Niya tinulungan ang mga taong lumapit sa

Kanya.
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d. Ang Kanyang kapangyarihan ay may hangganan.
e. Ang Kanyang hangarin ay sundin ang kalooban

ng Dios.
g. Nakahanda Siyang magpakasakit.

5 Bakit buong pusong ibinigay ni Jesus ang Kanyang
sarili sa atin?

Tingnan kung tama ang iyong mga sagot.

"NAGANAP NA"

HAUMBAWA NG MGA UNANG CRISTIANO

Layunin 4. Ipaliwanag kung bakit ang mga unang Ois-
tiano ay maaaring maging halimbawa sa pag-
babahagi ng mabuting balita tungkol kay
Cristo.

Si Cristo ay dumating kagaya ng ating nakita upang
sabihin sa atin ang tungkol sa Dios at sa Kanyang pag-
ibig. Siya'y ipinako sa krus ng mga taong makasalanan.
Subalit hindi Siya nanatili sa libingan. Siya'y nabuhay
na mag-uli, bumangon mula sa libingan, at ngayon Siya'y
nakaupo sa kanan ng Kanyang Ama sa langit. Subalit
ako'y nagpapasalamat sa Dios na ang Kanyang plano sa
pagbabahagi ng mabuting balita sa mga tao ay hindi tu-
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migil kay Cristo. Ito ay ibinigay ni Cristo sa Kanyang
mga apostol at mga alagad. Iniutos Niya sa kanila, "Hu-
mayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang
ebanghelyo sa lahat ng nilikha" (Marcos 16:15). Ang
utos na ito ay hindi lamang para sa isang pangkat ng pini-
1ing mga tao kagaya ng mga apostol, mga ebanghelis-
ta, mga diakono, mga pastor, at mga guro. Ang utos na
ito ay para sa ating lahat.

Paano isinugo ni Jesus ang Kanyang mga alagad?
Doon sa Xanyang panalangin sa Kanyang Ama, ang sabi
ni Jesus, "Isinugo Ko sila sa mundo gaya ng pagkasugo
Mo sa Akin sa mundo" (Juan 17: 18). At paano isinugo
ng Dios si Jeuss? Siya'y Kanyang isinugo na may mis-
yon. Siya'y isinugo Niya na may kapangyarihan at kapa-
mahalaan. Siya'y isinugo Niya sa lahat ng tao. Siya'y
isinugo Niya hindi upang magdala ng kahatulan kundi
para palayain ang mga tao. Ang misyong ito ni Cristo ay
ibinigay din sa atin. Ito ay para na ring sinabi Niya,
"Ama, gaya ng pagkasugo Mo sa Akin, sila man ay Aking
isinusugo. Ingatan Mo sila gaya ng pag-iingat Mo sa Akin.
Sumama Ka sa kanila gaya ng pagsama Mo sa Akin."
Hindi ba kahanga-hangang bagay na malamang tayo ay
mga tagapag-balita ng Dios!

Ngayon ay pagmasdan natin si Pedro habang ipina-
pangaral niya ang Jesus ding ito noong Araw ng Pente-
costes. Ang kasaysayan ay itinala sa Mga Gawa 2: 14-39.
Sikapin nating makita siya na nakatayo sa harap ng mga
tao, ibinabahagi si Cristo sa iba. Pakinggan siya sa kan-
yang pagsasalita sa mga hukom. Maririnig mo siya na
nagsasabing, "Paano ko mapipigil ang pagbabahagi ng
aking nakita at narinig? "
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Ngayon ay sundan natm siya sa bahay ng isang
lalaking naghahanap sa DIOS. Muli mo SIyang makikita
na ibinabahagi sa mga tao ang kanyang patotoo tungkol
kay Cristo (Tingnan ang Mga Gawa 10:34-43).

Ang aklat ng Mga Gawa ay nagbibigay sa atin ng
marammg detalye tungkol kay Apostol Pablo at sa
kanyang mga paglalakbay. Sundan mo si Pablo sa kan-
yang paglalakbay at siya'y iyong pakinggan. Wala na si-
yang ibang bukam-bibig kundi si Cristo, at ang pagkapa-
ko Niya sa krus. Na maakay ang mga tao kay Cristo, at
ibahagi ang kanyang personal na karanasang Cristiano sa
Iba, ito ang nag-uurnapoy na damdamin niápostol Pablo.

SI Pablo ay nakahandang magdusa maibahagi lamang
ang ebanghelyo ni Cristo. Siya'y ibinilanggo, gmulpe ,
igmapes, nagutom.jialungkot, nilimot ng kapuwa-mang-
gagawa. Subalit Isa man nito ay hindi nakapigil sa kanya
sa pagbabahagi ng mabuting balita sa iba. Kung hindi
siya nagsasalita, kanyang isinusulat ang kanyang men-
sahe, o kaya nama'y iba ang pinasusulat niya nito. Ito
ang kanyang ginawa hanggang sa araw na masabi niya:
"Malaprt nang ialay ang akmg buhay. Nakipaglaban
akong mabuti, natapos ko ang aking takbuhin" (2 Timo-
teo 4:6, 7).

Sa Africa noong unang panahon, kung ang isang
mangangaso ay nakapatay ng isang elepante, SIya ay ma-
bilis na bumabalik sa bayan at ini1alathala ang mabuting
balita sa lahat. Nang ang mga Amerikano sa unang pag-
kakataon ay lumapag sa buwan, ang mabuting balitang
ito ay ikmalat sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, at
mga pahayagan at lahat ng un ng balitaan sa lahat ng
tao sa lahat ng dako. Likas sa tao ang magnais na ibahagi
ang mabuting balita sa iba. Hindi ba nararapat na gawin
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natin ito? Sapagkat tayo ay mayroong dakilang balita
para sa lahat!

Nang Ipakilala ni Jesus ang Kanyang sarili sa babaing
Samaritana, ang babae, kagaya ng mangangasong Afrí-
cano, ay mabilis na bumalik sa kanyang bayan at ibina-
lita ang lahat ng bagay na ginawa ni Cristo sa kanyang
buhay. (Tingnan ang Juan 4:5-29.)

Gawin Mo Ito

6 Ano ang bagay na kararuwan kina apostol Pedro,
apostol Pablo at ng habaing Samaritana?

a) Sila'y mga taong may pmag-aralan.
b) Nais nilang ibahagi si Cristo sa iba.
k) Nais nilang galangin sila ng tao.

7 Bakit may gayong pagnanais ang mga unang Cristiano
na ibahagi ang mabuting balita ni Cristo sa ibang tao?
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8Narito ang listahan upang ipakita kung bakit at paano
isinugo ng Dios si Jesus sa lupa. sa pamagat na Ang
Mga Alagad ay Isinugo lagyan ng X ang puwang kung
sila'y isinugo ni Jesus sa gayon ding kaparaanan. Pag-
katapos, lagyan din ng X ang puwang na nagpapa-
kita kung bakit at paano Tayo Ay Isinugo.

• Na may misyon
• Na may kapang-

yarihan
• Na magpakasakit
• sa lahat ng tao
• Upang palayain ang

lahat ng tao
• Upang ibahagi ang

mabuting balita
• Upang maging halimbawa _

ng pag-ibig ng Dios

si Jesus ay Isinugo
Ang Mga Alagad

ay Isinugo
Tayo

ay Isinugo

sa pamamagitan ng kanilang mga patotoo at pagsaksi,
nagawang ibahagi ng mga unang Cristiano ang mabuting
balita ni Jesus sa Jerusalem, Judea, Samaria, at sa buong
emperyo ng Roma. Ang mga mananampalataya ay purna-
roon sa iba't ibang dako. Sila'y nangaral at nagbahagi ng
kanilang karanasang Cristiano sa lahat ng tao. Ang nag-
bansag sa kanila ng pangalang "Cristiano" ay walang iba
kundi ang mga taong hindi mananampalataya na naka-
kita sa kanila na namuhay, nagsalita at kumilos na
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gaya ni Cristo. Ang pangalang "Cristiano" ay nanganga-
hulugan ng "katulad ni Cristo" o "tagasunod ni Cristo."

Gayon na lamang ang pag-ibig ng mga unang Cristiano
kay Jesus, at sila'y labis-labis na nagpapasalamat sa Kan-
yang ginawa sa kanila kung kaya't hindi sila mapigilan
sa pamamahayag ng mabuting balita. Nais nating ibahagi
sa iba ang ginawa ni Cristo sa atin sa gayon ding dahilan:
sapagkat iniibig natin Siya at nais nating ibahagi ang
Kanyang pag-ibig sa iba.

Kunin mo ngayon ang iyong Talaan ng Mag-aaral at
sagutin ang bahagi ng Aralin 1. Kung kinakailangan, mag-
balik-aral sa mga aralin para sa mga sagot.

Tíngnan Kung Tama Ang Iyong Mga Sagot

1. k) pagbabahagi ng Kanyang Sariling kalikasan kay
Adan.

2. a) pagbibigay sa atin ng Kanyang Anak na si Jesus.

3. Sapagkat gayon na lamang ang Kanyang pag-ibig sa
atin.

4. a Tama
b Tama
k Mali
d Mali
e Tama
g Tama

5. Sapagkat iniibig Niya tayo.
6. b) Nais nilang ibahagi si Cristo sa iba.
7. Dahil sa kanilang pag-ibig kay Cristo at sa iba.
8. Dapat ay nilagyan mo ng X ang bawat puwang.



Maging
Handa

Natatandaan mo pa ba ang araw noong ikaw ay mag-
pasimulang mag-aral na bumasa? Hindi ba't ikaw ay nahi-
rapan? Noong una, wala kng alam sa pagbabasa. Pagka.
tapos, tinuruan ka at natutuhan mong basahin ang mga
unang titik ng abakada. Hindi nagtagal, nakabasa ka ng
salita, pagkatapos, ay pangungusap. Unti-unti, patuloy
ka sa pag-aaral hanggang sa ngayon, anupa't naging kara-
niwan na sa iyo ngayon ang bumasa.

Maaaring naaalaala mo pa nang ikaw ay sinasanay
para sa iyong gawain. Hindi mo kaagad-agad natutuhan
ang lahat ng bagay sa loob ng isang araw lamang. Ikaw ay
natuto nang unti-unti, at ginagawa mo ang iyong natutu-
han, hanggang sa maayos mo nang nagagawa ang iyong
gawain.

Ganyan din naman sa iyong pagsaksi bilang Cristiano.
Napakaraming bagay ang dapat mong matutuhan upang
patuloy mong maibahagi si Cristo sa iba. Sa Aralin l
napag-alaman natin ang plano ng Dios na ibahagi ang ma-
buting balita sa mga lalaki at babae. Ngayon ay titingnan
natin ang uri ng paghahanda upang mahikayat ang mga
tao kay Cristo.
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sa araling ito ay pag-aaralan mo ang ...

Pag-aralang makilala si Cristo
Mapuspos ng Espiritu Santo

Kailangan mo ang kapangyarihan
Kailangan mo ang pamamatnubay

Gwnamit ng Pinakamahusay na Kasangkapan
Ang Espada ng Espiritu
Ang Pangalan ni Jesus

Ang araling ito ay makatutulong sa iyo na ...

• Maunawaan ang pangunahing pangangailangan upang
maihanda ang iyong sarili sa ebanghelismo personal.
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PAG-ARALANG MAKILALA SI CRISTO

Layunin l. Ipaliwanang kung paano natin lalong maki-
kilala si Jesus.

Ikaw at ako ay iniligtas sa isang layunin. Tayo ay tina-
wag upang maging saksi, at ibahagi ang ginawa ng Pangi-
noon sa ating buhay. Subalit bago tayo maging saksi ni
Cristo, una sa lahat kailangang makilala muna natin Siya
nang personal. Upang Siya'y makilala, kailangang mag-
bigay tayo ng panahon sa Kanya. Sapagkat paano tayo
makapagsasabi ng tungkol sa isang hindi natin kilala?
lkaw ba ay tatawagin ng hukuman na tumayong saksi sa
isang usapin na hindi mo naman nalalaman?

Totoo na isinugo ni Jesus ang Kanyang mga alagad sa
buong sanlibutan upang ikalat ang mabuting balita.
Subalit sinabi rin Niya na sila'y maghintay hanggang sa
ganap silang maging handa. At ang paghahandang ito ay
may katagalan.

Maaaring hindi matagal ang magsaulo ng ilang talata
mula sa Biblia o mag-aral ng mga paraan sa paglapit sa
tao. Ang pagmamasid sa ibang manggagawa kung paano
nila inaakay ang tao kay Cristo ay maaaring hindi mata-
gal. Subalit ang pag-aaral upang makilala si Cristo, at ang
Kanyang pagkabuhay na mag-uli, at ang lalim ng Kan-
yang pag-ibig, ay nangangailangan ng iyong buong buhay
na pag-aaral sa Panginoon mismo. Lagi tayong nagnanais
na makilala pa Siya nang higit kapag tayo'y gumagawa
para sa Kanya.

Ito ay isinulat ni apostol Pablo sa iglesia sa Corinto.
Ang sinabi niya, "Ipinasya kong wala akong pahahalaga-
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han sa piling ninyo maliban kay Cristo at ang Kanyang
pagkamatay sa krus" (ICorinto 2:2).

Ang mga alagad ay nagkaroon din ng panahon ng
pag-aaral. At ang panahon ng pag-aaral na ito ang lihim
na susi ng kanilang tagumpay sa pagpapakalat ng ma-
buting balita ni Cristo, ang kanilang Panginoon. Walang
pag-aalinlangan sa aking isipan na nang araw na yaon na
tinawag ni Cristo ang Kanyang mga alagad, sila'y sumam-
palataya sa Kanya. nang sandali lamang ang kailangan
upang sumampalataya sa Kanya at tanggapin Siya.
Subalit kagaya ng isang sanggol na di-makalakad agad-
agad sa loob lamang ng isang araw, ang mga alagad ay
kinailangang gumugol ng maraming panahon upang
makilala si Jesus. Kinailangan ang buong buhay!
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Ating nabasa sa Biblia na ang tubig ay ginawang
alak ni Jesus doon sa isang kasalang naganap. Nang
ito'y makita ng Kanyang mga alagad, sila'y sumam-
palataya sa Kanya. Nang Siya'y magsalita sa hangin
at sa nagngangalit na dagat, tumigil sa paghihip ang
hangin at pumayapa ang dagat. Ang Kanyang mga ala-
gad ay namangha at nag-usap-usap, "Sino kaya ito?"
(Marcos 4:41). Nang araw ding yaon, Siya'y higit nilang
nakilala. Nakita nila ang Kanyang kapangyarihan. Ang
kaalamang ito tungkol sa walang hanggang kapangyari-
han ng kanilang Panginoon ang nagbigay sa kanila ng
kapayapaan.

Pagkaraan nito, sinasabi ng Kasulatan, nang si Jesus
ay malapit nang magtapos ng Kanyang gawain sa lupa,
Siya'y iniwan ng maraming alagad. Subalit hindi ng 12 na
nakakilala sa Kanya nang mabuti. Si Pedro ay nagsalita
sa Panginoon sa kapakanan ng mga alagad, ''Panginoon,
kanino po kami lalapit? Kayo lamang ang may salita ng
buhay na walang hanggan" (Juan 6:68). Ang kaalamang
ito ang pumigil sa kanila at sila'y nanatili sa kanilang
Panginoon.

Si Tomas, isa sa mga alagad ay ganap na nabigla sa
pagkamatay ni Jesus, Siya na kanyang sinampalatayanan.
Bigla siyang nagbago, naging isang tulirong mapag-a1inla-
ngan. Tinanggihan niyang tanggapin ang katotohanang si
Jesus ay bumangon mula sa mga patay. Subalit nang
ipakita ni Cristo ang Kanyang sarili kay Tomas, siya ay
nagpatirapa at nagsabi, ''Panginoon ko at Dios ko" (Juan
20:28). Ang kaalamang personal na yaon ang nagbunsod
sa kanya na maging malapit sa kanyang Panginoon.

Nakita ni Pedro ang buong kaluwalhatian ni Jesus
doon sa bundok ng pagbabagong-anyo (Lucas 9:29).
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Ipinahayag ng Dios sa kanya ang tunay na kalikasan ng
Kanyang Anak na si Jesus. Tatlong ulit na siya'y inutu-
san ni Jesus na tulungan ang ibang mananampalataya. Si
Pedro ay nagsalita na may kapangyarihan at kapama-
halaan tungkol sa pangalan ni Jesus. Gayon pa man hindi
niya nalaman ang kalawakan at kadakilaan ng Pag-ibig ng
Dios. Hindi niya nalaman na ang pag-ibig ng Dios ay para
sa lahat ng tao, anuman ang kanilang lahi o kulay. Nahi-
rapan ang Dios na papuntahin si Pedro sa bahay ni Cor-
nelio. Noon na lamang napagkilala ni Pedro na ang paki-
kitungo ng Dios sa bawat isa ay pantay-pantay (Mga
Gawa 10:34).

Kaya nga maliwanag na sa pamamagitan ng kanilang
patuloy na karanasan ng pagsama kay Jesus, ng pakikinig
sa Kanya, ng pakikipag-usap sa Kanya, na ang mga alagad
ay tunay na nakakilala sa Kanya. Sa gayon ding paraan,
kailangang makilala muna natin Siya bago natin maiba-
bahagi Siya sa iba.

~,::;:========================
:=/"'~ Gawin Mo Ito

1Bilugan ang titik ng mga tamang sagot sa tanong na
ito: Ano ang pinakamabuting paraan upang makilala
si Jesus?
a. Gumugol ng maraming oras na kasama Siya.
b. Magsaulo ng mga talata.
k. Tingnan kung paanong Siya'y gumagawa sa buhay

ng mga tao.
d. Makinig sa Kanya.
e. Makipag-usap sa Kanya.
g.. Mag-aral ng mga paraan ng pakikípag-usap sa mga

tao.
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2Ano ang dalawang bagay na natutuhan ng mga alagad
habang kanilang nakikilala si Cristo?

Natutuhan nila ang tungkol sa Kanyang _
_________ at Kanyang _

3Gaano katagal para sa isang tao na makilala si Cristo
nang lubusan? _

Tingnan kung tama ang iyong mga sagot.

MAPUSPOS NG ESPIRITU SANTO

Layunin 2. Ipaliwanag kung paanong ang Espiritu Santo
ay makatutulong sa iyo sa ebanghelismo per-
sonal.

Kailangan Mo ang Kapangyarihan

Upang ating makita ang bunga ng ating personal na
paglilingkod kay Cristo, ikaw at ako ay kailangang mag-
karoon ng kapangyarihan. Bago nagpasimula ng Kanyang
gawain, si Cristo ay binigyan muna ng kapangyihan ng
Espiritu Santo. (Tingnan ang Lucas 4:18). Nalalaman ni
Cristo na ang Kanyang mga alagad ay makararanas ng
paghihirap at mangangailangan ng kapangyarihan. Bago
Niya iniwan sila upang bumalik sa Kanyang Ama, sinabi
Niya: "Ngunit pagdating sa inyo ng Espiritu Santo,
tatanggap kayo ng kapangyarihan, at sasaksi kayo tungo
kol sa Akin" (Mga Gawa 1:8).
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Ang Espiritu Santo ay isinugo Niya upang tayo'y big-
yan ng kapangyarihan at katapangan. Siya'y tutulong sa
atin, sa ating pagsaksi kay Cristo araw-araw.

Noong 1965, nang ako'y isa pa lang estudyante sa
kolehiyo, ang aming bansa ay nakaranas ng dakilang pag.
babagong~uhay. Tuwing magtatapos ang linggo, lumala-
bas kami upang magpatotoo. Nakita namin ang mara-
ming iglesia na lumago at maraming gawain ang nabuk-
san. Ito ay nangyari dahilan sa kapangyarihan ng Espiritu
Santo.
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Marahil itatanong mo, ''Paanong ako'y mapupuspos
ng Espiritu Santo?" Buksan mo lamang ang iyong puso
sa Panginoon, sabihin mo sa Kanya ang iyong kahinaan,
at ang iyong pagnanais na maibahagi ang Kanyang mabu-
ting balita sa iba. Pupuspusin ka Niya ng Kanyang Espi-
ritu at kapangyarihan, at iyong makikilala ang kagalakan
ng pagiging tunay na kasangkapan para sa gawain. Ang
pangakong ito ay para sa lahat ng sumasampalataya kay
Cristo-Jesus. (Tingnan ang Mga Gawa 2:1-4, 39)

Gawin Mo Ito

Sa mga pagsasanay na ito, piliin ang tamang sagot
mula sa dalawang nasa loob ng panaklong, at isu-
lat ang sagot sa puwang.

4 Ang normal na ibinubunga ng kapuspusan ng
Espiritu Santo ay ang ating pagtanggap ng
_____ (kapangyarihan/mabuting balita),
at tayo'y nagiging mga (apostol!
saksi).

5 Sinabi ni Cristo sa Kanyang mga alagad na mag-
hintay hanggang sa sila'y mapuspos ng Espiritu
Santo. Ginawa Niya ito sapagkat Kanyang nalala-
man na sila'y magkakaroon ng (mga_
bagay na dapat na matutuhan/ mga suliranin), at
mangangailangan sila ng _
(aklat/ tulong).

Tingnan kung tama iyong mga sagot
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Kailangan Mo ang Pamamatnubay

Ang utós ni Jesus ay humayo sa buong sanlibutan.
Ang Kanyang bukirin ay napakalawak. Upang maiwasan
ang pag-aaksaya ng panahon, ikaw at ako ay kailangang
patnubayan ng Espiritu. Tiniyak ni Jesus sa Kanyang
mga alagad na kapag Siya, ang Espiritu Santo, ay duma-
ting, Siya ang papatnubay sa kanila sa lahat ng katoto-
hanan (Juan 16:13).

Ang lahat ng tao saanmang dako ay gustong mapatnu-
bayan. Ang iba ay bumabaling sa kanilang mga patay na
ninuno para tumanggap ng patnubay. Ang iba naman ay
nagsisikap na makasumpong ng direksiyon mula sa mga
bituin, araw, o buwan. Subalit sa ating paghahanap ng
dako upang paglingkuran Siya, ang ating patnubay ay
nagmumula sa Dios. Saanman Niya tayo patnubayan,
ating nalalaman na ito ay tama, sapagkat Siya ang Daan.
Kung paanong ang eroplano ay maaaring patnubayan sa
kadiliman at makapal na ulap hanggang sa ito'y maka-
baba, tayo'y papatnubayan Niya sa tamang tao sa
tamang panahon.

Si Felipe ay inakay ng Espiritu na kausapin ang isang
nagugutom at nagsasaliksik na lalake sa ilang (Mga Gawa
~·29). Ang apostol na si Pablo ay pinatnubayan ng Espi-
ritu sa tamang dako upang kanyang marinig ang panana-
wagan ng lalaking taga-Macedonia na nangangailangan ng
tulong (Mga Gawa 16:9).

Noong 1921, ang Dios, sa pamamagitan ng Kanyang
Espiritu, ay pumatnubay sa unang misyonero ng Assem-
blies of God sa West Africa sa bansa ng Siera Leone.
Mula doon sila'y tumawid sa Guinea sa mga taong ang
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wikang ginagamit ay Pranses, dumaan sila sa Mali, at sa
pinakapusod ng West Africa, hanggang marating nila ang
aming bansa ng Upper Volta.

Kung ang Espiritu Santo ay hindi nanguna sa mga
misyonerong ito, maaaring tumigil sila sa alin mang ban-
sang dinaanan nila. Subalit sa dahilang sila'y sumunod sa
pamamatnubay ng Espiritu, maraming mga tao sa Upper
Volta ang sumampalataya at tumanggap kay Jesus. At sa
pamamagitan ng mga bagong Cristiano ay kanilang íkína-
lat ang mabuting balita ni Jesus sa kanilang bansa at mga
karatig bansa.

Hilingin sa Espiritu Santo na patnubayan ka sa maki-
kinig sa iyo habang ikaw ay nagbabahagi ng mabuting
balita tungkol kay Cristo sa kanila. Ako'y nagagalak na
pinatnubayan ng Dios ang mga lalaki sa aming bansa
bago pa man ako'y isilang upang ako ay makakilala rin
kay Jesus.

Gawin Mo Ito

Sagutin ang mga tanong na ito ng OO o HINDI.
a. Ang atin bang namatay na ninuno ay maka-

tutulong upang malaman natin kung ano ang
gagawin natin sa buhay?

b. Dapat ba nating pag-aralan ang mga bituin
para bigyan tayo ng direksiyon kapag may
mga desisyon na gagawin?

k. Ang Espiritu Santo ba ay laging papatnubay
sa atin kapag ating hihilingin sa Kanya?
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7 Tinalakay natin ang tatlong magkakahiwalay na
pagkakataon na pinayagan ng mga taong sila'y
patnubayan ng Espiritu Santo. Ano ang ibinunga
ng mga ito? _

Tingnan kung tama ang iyong sagot.

GUMAMIT NG PINAKAMAHUSAY NA
KASANG KAPAN

Layunin 3. Ipaliwanag ang uri ng kasangkapan na kaila-
ngan upang malabanan ang diablo at maiba-
hagi ang mabuting balita tungkol kay Jesus.

Ang Espada ng Espiritu

Sa aming bayan ay may kawikaan na nagsasabi,
"Hindi mo mapapatay ang ahas ng basta kamay lamang."
Tayo ay hindi isinugo ni Jesus na walang kasangkapan sa
sanlibutan. Binigyan Niya tayo ng kasangkapan para ma-
gamit sa paggawa. Ang gawain ay napakalaki at ito ay
hindi nating magagawa sa sariling lakas lamang.
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Mayroong isang nagsisikap na tayo'y pigilan sa pag-
babahagi ng mabuting balita ni Cristo. Siya ay ang
diablo. Una sa lahat, pinigil niya si Adan, ang unang tao,
sa pagsunod sa kalooban ng Dios. Pinigil niya ang bayang
Israel sa pagsunod sa Dios. Maging si Cristo ay sinikap
niyang pigilan sa pagbabahagi ng pag-ibig ng Dios sa tao.
Siya'y nilabanan ni Jesus at si Jesus ay nagtagumpay
laban sa kanya. Ano ang ginamit ni Jesus laban sa Dia-
blo? Ginamit Niya ang Salita ng Dios, na tinatawag na
"Espada ng Espiritu." Kapag ginamit natin ang Espada
ng Espiritu, magtatagumpay rin tayo laban kay Satanas.
Sa Hebreo 4:12 ay ating mababasa:

"Ang Salita ng Dios ay buhay at mabisa, at mas mata-
las kaysa alinmang espadang magkabila ang talim. Tuma-
tagos ito hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu,
at sumusuot maging sa kaloob-looban ng buto. At naki-
kita nito pati ang mga kaisipan at nilalayon ng puso."

Si Jesus ay gumamit ng Espadang iyan nang Siya'y
tuksuhtn sa ilang (Mateo 4:4).

Si Esteban ay gumamit din ng ganyang Espada na 00-
nagaht at ikinahto ng kanyang mga tagausig (Mga Gawa
7:54).

SI Pablo ay sumulat sa mga Taga-Efeso at sila'y tina-
gubilman na Isuot ang buong kasangkapang panlaban ng
DIOS.Ang pakikipagdigma laban kay Satanas ay napaka-
laki Tayo ay nakikibaka hindi laban sa tao kundi laban
sa masasamang lakas espintual. Ibinigay ni Pablo ang
larawan ng isang sundalo na suot ang buong kasangka-
pang pandigma na siyang nag-iingat sa kanya laban sa
kaaway. Isinulat niya ang mga kasangkapang pandigma
sa Efeso 6: 14-17 . Ito 'y ililista natin dito:
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KASANGKAPAN NG
EBANGHELYO NG

KAPAYAPAAN
NG DIOS
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Katotohanan •• Sinturon
Kabanalan ---4 •• Baluti
Pagiging Handa upang ibahagi

ang ebanghelyo ---4 •• Sapatos
Pananampalataya • Panangga
Kaligtasan • Helmet
Salita ng Dios • Espada ng

Espiritu

Nang tinanggap mo si Jesus bilang iyong Tagapag-
ligtas iyong tinanggap ang helmet ng kaligtasan. Ang
iyong bagong buhay ay malinis at dalisay. Ito ang iyong
baluti ng kabanalan. Ang iyong sapatos ay ang iyong pag-
nanais na ibahagi ang ebanghelyo ni Cristo. Ang Biblia ay
iyong Espada ng Espiritu. Kapag isinuot mo ang buong
kasangkapang ito. ikaw ay magtatagumpay sa digmaan!

Ang Pangalan ni Jesus

Huwag mong kalilimutan na ikaw ay binigyan ng
karangalang ibahagi ang ebanghelyo ni Jesu-Cristo. Hindi
ka nagsasalita para sa lyong pangalan, subali't sa Kan-
yang pangalan. Ang isang ambasador ay hindi nagsasalita
para sa kanyang sarili. Siya ay nagsasalita sa pangalan ng
kanyang bansa.
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Ang pangalan ni Jesus ang nagliligtas. Uban sa Kan-
yang pangalan ay walang kaligtasan. Kapag tayo'y luma-
lapit sa Dios sa pamamagitan ng kahanga-hangang Panga-
lang yaon, tutugunin niya tayo at pakikinggan Niya ang
ating mga daing. Hindi tayo iniwanan ni Jesus ng pilak o
ginto. Subalit mayroon Siyang iniwan sa atin na hindi
mabibili ng salapi. Iniwan Niya sa atin ang Kanyang
kahanga-hangang Pangalan! Kaya nga't hindi kataka-taka
na hbu-libong Cristiano sa buong sanlibutan ang umaawit
sa Pangalang Jesus "May kahanga-hangang bagay sa
Pangalang iyan!"

"At ang Kanyang pangalan ay tatawaging
Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang
Dios, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapaya-
paan" (Isaias 9:6).

~~ ~ Gawin Mo Ito

8 Anong kasangkapan ang ginamit ni Jesus upang
sawayin and diablo sa pagpigil nito sa Kanyang
gawain? _

9 Ano ang katangi-tanging kasangkapan ang iniwan
sa atin ni Jesus?
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10 Ipagpalagay nang hindi mo isinuot ang buong
kasangkapang pandigma ng Dios. Ano ang mang-
yayari sa iyo?
a. Napakadali para sa diablo na ikaw ay pigilin

sa pagsunod sa Dios
b. Ang diablo ay hindi makapipigil sa iyo sa

pag-sunod sa Dios

11Lagyan ng X ang puwang upang ipakita kung
suot mo o hindi ang kasangkapang pandigma,

OO HINDI

Sinturon .
Baluti . .
Panangga .
Helmet .
Espada .

Ako'y umaasa na ikaw ay nasiyahan sa íka-Z aralin.
Bago ka magpatuloy ng iyong pag-aaral, ibig kong ikaw
ay mag-isip ng Isang tao na nais mong tulungan na maka-
sumpong kay Cristo. Manalangin sa Dios na tulungan
kang maibahagi ang iyong karanasan sa taong ito upang
tanggapin niya si Cristo bilang sariling Tagapagligtas.
Isulat ang -ringalan ng taong yaon dito at síya'yípana-
langu,

Ngayon ay tingnan kung tama ang lyong mga sagot
at sagutin ang iyong talaan ng mag-aaral bago magpa-
tuloy sa ika-3 Aralin.
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~Tingnan kung Tama ang Iyong Mga Sagot

l. a Tama
b Mali
k Tama
d Tama
e Tama
g Mali

2. Kapangyarihan, pag-ibig
3. Buong buhay
4. Kapangyarihan, saksi
5. mga suliranin, tulong
6. a Hindi

b Hindi
k Oo

7. Inakay nila ang mga tao kay Cristo
8. Ang Salita ng Dios.
9. Ang Kanyang Pangalan

10. a) Napakadali para sa diablo na ikaw ay pigilin sa
pagsunod sa Dios.

11. Kung hindi mo malalagyan ng X ang lahat ng nasa
ilalim ng OO sa mga kasangkapang pandigrnang
ito, humingi ngayon ng tulong mula sa Dios na
maisuot ang lahat ng kasangkapang panlaban.



Maging
Kasangkot

Ang sabi ng kawikaang Africano, "Ang isa lamang
kamay kailanma'y hindi makapagtatayo ng bahay."

Ang sabi ng kawikaang Pranses, "Ang pagkakaisa ay
lumilikha ng lakas."

Ang sabi ng kawikaang Englis, "Ang dalawang ulo ay
higit na mabuti kaysa sa isa."

Ang sabi ng Biblia, "Ang panaling tatlong ikid ay
hindi madaling napapatid." (Ecclesiastes 4: 12).

Ang mga kawikaang ito ay totoo. Sa pagtatayo ng
bahay, kailangan ang maraming kamay. Hindi kayang
gawin ng isang kantero ang buong gawain.

Ang sabi ni Cristo, "Aking itatayo ang aking iglesia."
Subalit tinawag Niya tayo na gumawang kasama Niya sa
dakilang gawaing ito. Ang bawat isa sa atin ay mayroong
bahagi.

Sa ika-2 Aralin, ating nakita ang kahalagahan ng pagi-
ging handa. Ngayon naman ay iyong makikita na ikaw
mismo ay kailangang maging kasangkot. Sapagkat si
Cristo sa Kanyang dakilang gawain ay may tanging gawa-
ing ikaw lamang ang makagagawa! Nawa'y pagpalain ka
ng Dios habang ikaw ay nag-aaral!
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Sa araling ito ay pag-aaralan mo ang ...

Maging Masunurin
Maging Katulad ng Asin
Mapagkakatiwalaan
Pagtatalaga

Ang araling ito ay makatutulong sa iyo na ...

• llarawan ang mga paraan upang ikaw ay masangkot sa
pag-akay ng tao kay Cristo .

• Maunawaan kung paanong ang pagsunod at panana-
gutan ay mahalaga sa pag-akay ng tao kay Cristo.
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MAGING MASUNURIN

Layunin 1. Ipaliwanag ang kahalagahan ng pagsunod sa
pagsaksi nang isahan

Iyong matatandaan na ating pinag-usapan ang isang
kasalan na doon ay ginawa ni Jesus ang tubig na alak.
Ako'y naniniwala na ang payo ni Maria, na ma ni Jesus,
na iniutos niya sa mga naglilingkod ay dapat na maging
salawikain ng bawat Cristiano. Sinabi niya, "Gawin nino
yo ang anumang sabihin niya sa inyo" (Juan 2 :5).

Kung walang pagsunod, walang pagtatagumpay sa
gawaing ebanghelismo personal. Totoong tayo'y isinugo
sa buong sanlibutan. Ito ay utos ni Cristo sa iyo at sa
akin. Ano ang iyong isasagot?

Bakit iniwan ni Felipe ang isang dakilang pagba-
bagong-buhay sa Samaria upang pumunta sa disyertong
malungkot'! Sapagkat sinabi sa kanya ng Panginoon!
Sapagkat sinabi ng Dios, siya'y sumunod (Mga Gawa
8.26).

Bakit iniwan ni Abraham ang kanyang bayan, mga
kaibigan, at ang kanyang bukirin upang pumunta sa
hindi niya alam na patutunguhan? Ginawa niya ito
sapagkat sinabi sa kanya ng Panginoon (Genesis 12:1).
Bakit niya dinala ang kanyang anak na kanyang pinaka-
iibig at ihandog siya sa layunin ng Dios? Maaaring hindi
niya naiintindihan ang mga dahilan noon.Subalit dahil sa
ito ay iniutos ng Dios, siya'y sumunod (Genesis 22:9-10).
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Sa loob ng maraming panahon, maraming mga tao ang
nagdusa sapagkat sila'y sumunod kay Cristo. Pinili ng
ilan sa kanila ang kamatayan kaysa ikaila si Cristo. Ang
kanilang pamantayan ay ang sukdulang pagsunod sa
Dios.

Tayo ay inihambing ng Biblia sa sundalo (2 Timoteo
2:3). Si Cristo ang ating Kapitan. Bilang sundalo ni
Cristo, tayo ay may utang na loob na sumunod sa ating
Panginoon. Kapag ang sundalo ay hindi sumunod sa kan-
yang pinuno, ang pakikibaka ay matatalo. Ang pagsunod
ang susi sa tagumpay ng alinmang hukbo!

Gawin Mo Ito

Ano ang dapat na maging pamantayan ng bawat
Cristiano na gumagawa ng pag-eebanghelyo per-
sonal? (piliin ang isang sagot).
a) Gawin ang sa tingin mo'y pinakamatuwid.
b) Gawin ang iniuutos sa iyo ni Cristo.
k) Gawin ang paraang makaaabot sa lahat ng tao.

2 Ang isang Cristiano ay katulad ng isang sundalo
kapag ipinamumuhay niya ang
a) lubos at matapat na pagsunod.
b) pagsunod ayon sa kanyang pagkaunaw-
k) paraan ut ang manatiling ligtas sa pagdurusa.

3 Ano ang ating maaasahan kapag tayo'y naging
masunurin?
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MAGING KATULAD NG ASIN

Layunin 2. Magpakita ng mga paraan na ang kalikasan
ng isang Cristiano ay katulad ng asin.

Bago tayo makagagawa ng isang bagay para kay Cristo,
kailangang tayo'y maging ayon sa Kanyang ibig na
mangyari. Tayo ay magiging mga saksi. Ang pagiging
saksi ay hindi lamang paggawa. Higit sa lahat, ito ay uri
ng pamumuhay. Ang pagsaksi ay hindi lamang ating
gawain, kundi atin ding kalikasan! Kaya nga ang sabi ni
Jesus sa Kanyang mga alagad, "Kayo ang asin ng lupa'
(Mateo 5:13).

Bakit inihambing tayo ni Jesus sa asin? Alam mo,
ayon sa ating nalalaman, ang asin ay ginagamit sa iba't
ibang layunin. Nais kong ibahagi sa iyo ang ilang paraan
ng paggamit ng asin sa aming bansa.

Ang asin ay nagbibigkis sa tao. Sa aming bansa ng
Upper Volta sa Africa, ang asin ay ginagamit upang pag-
isahin ang dalawang tao, dalawang pamilya, o maging ang
dalawang tribo. Ang isang binata bago siya magpakasal,
siya'y nagbibigay ng isang handog na ang sinasagisag ay
asin sa magulang ng kasintahang babae. Sa ganitong
paraan ang kanilang pagkakaisa ay tinatakan. Sa gayon
ding paraan, tayo ay ginawa ni Jesus na asin upang ating
maiugnay ang tao sa Dios.

Ang asin ay lumilikha ng pakikipagkaibigan. Ang asin
ay isa sa mga unang handog na ginamit ng mga puting
mananaliksik upang makuha ang pakikipagkaibigan sa
mga pinunong Africano. Ginawa ng kasalanan na ang tao



Maging Kasangkot 45

-_\l~ ..~...~ .-
ay maging kaaway ng Dios. Tayo ay Kanyang asin upang
dalhin silang muli pabalik sa Dios.

Ang asin ay gumagawa ng kapayapaan. Ang aking lolo
ay may isang toro. Ang toro ay may matulis na sungay at
walang sinumang puedeng makalapit sa kanya. Subalit
ang aking lolo ay may lihim. Kapag gusto niyang maka-
lapit sa toro, siya ay hahawak ng isang limpak ng asin sa
kanyang kamay. Kapag nakita ng toro ang asin, siya'y
lalapit sa aking lolo na katulad ng isang kordero.

Tayo ay isinugo ni Jesus sa sanlibutan upang magdala
ng kapayapaan. Kapag ating ipinakita sa mga tao na
tayo'y nagmamalasakit sa kanilang mga pangangailangan,
magagawa nating maibahagi ang kapayapaan ng Dios sa
kanila.

Ang asin ay nangangalaga. Sa buong sanlibutan, lalo
na sa mga bansang umuunlad, ang asin ay ginagamit
upang ang karne ay hindi mabulok. Kung ang Dios ay
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hindi naglagay ng asin sa dagat, hindi mangyayari na ang
tao ay makapamuhay sa lupa. Magkakaroon ng mara-
ming dumi sa tubig. Ang ating pananatili bilang asin ng
Dios ay mag-iíngat sa tao sa kasalanan habang ating
ibinabahagi si Jesu-Cristo sa kanila.

Ang asin ay nagpapalasa: Nang tayo'y itulad ni Cristo
sa asin, ito ay isang paraan ng pagsasabing ang sanlibutan
ay kagaya ng pagkaing walang lasa. Iyan ay totoo, sapag-
kat ang buhay na walang Cristo, walang Dios, ay buhay
na walang pag-asa. Walang tunay na kagalakan sa buhay
silang hindi nakakakilala kay Cristo. Sa pamamagitan ng
pagiging asin para sa mga taong nasa palibot natin, ikaw
at ako ay makatutulong sa kanila na matagpuan ang
bagong kahulugan sa kanilang buhay.

Ang asin ay hindi pagkain sa kanyang sarili. Ang asin
ay bahagi lamang ng pagkain. Ang asin ay hindi pinaka-
pagkain, gayon man ay iyong nalalasahan ito sa pagkain.
Kapag ikaw ay namumuhay na katulad ng pamumuhay
ni Cristo, ang iyong pagkatao ay magpapadama sa iba
kay Cristo. Ang iyong presensya ay maaaring magdala ng
mensahe na higit pa roon sa iyong sinabi.

Saan nagmula ang asin? Madalas ito'y kinukuha mula
sa lupa. Kami ay may mga minahan ng asin sa Africa.
Mayroon bang mabubuting bagay na magmumula sa
lupa? Mayroon. Tayo ay nilikha ng Dios mula sa alabok
ng lupa. Tayo ay bunga ng lupa, at tayo ay ginawang
gayon ni Cristo. Tayo na Kanyang mga kaaway, mala-
layo sa Kanya, ay hinirang Niya upang tayo ay maging
asin. Mayroon bang mabubuting bagay na magmumula sa
libingan? Mayroon. Si Cristo ay lumabas buhat sa libi-
ngan! O anong kahanga-hangang kapangyarihan!
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Ang asin ay masusumpungan sa lahat ng dako. Walang
bansa, walang tahanan, walang pamilya na ang aS~l ay
hindi mo matatagpuan. Gayon din naman, ang asin ni
Cristo ay umaabot sa buong sanJibutan.

Nais ni Cristo na ikaw ay maging asin sa iyong
pamilya, at sa dako na iyong pinaglilingkuran, upang sa
pamamagitan ng iyong buhay ay makita ng mga tao ang
mga kahanga-hangang gawa ni Cristo sa iyo at luwal-
hatiin nila ang Dios

~~ ~ Gawin Mo Ito

4 Isulat ang apat na paraan upang ikaw ay maaaring
maging katulad ng asm sa iyong dakong tinitirahan.

5 Bilugan ang titik ng mga pangungusap na nagpa-
pakita ng aralin na ating matututuhan sa asin.

a. Ang Cnstiano ay gumagawa ng kaaway.
b Ang Cristiano ay tumutulong sa mga tao na

masumpungan ang Dios.
k Ang ating kalikasan ay magigmg katulad ng kay

Jesus.
d Ang ating salita ay higit na mahalaga kaysa atmg

pagkatao.
e Ang aking buhay ay kailangang humikayat ng tao

kay Jesus.
g Ang buhay na walang Cnsto ay katulad ng pag·

kaing walang asin.
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MAPAGKAKATIWALAAN

Layunin 3. Ipaliwanag ang pananagutan ng isang Cris-
tiano upang tulungan ang ibang tao na maki-
lala si Cristo.

Halimbawang nakita mo ang isang kotseng naaksi-
dente at ang mga tao ay nasaktan. Sila'y dumadaing at
humihingi ng saklolo. Ano ang iyong gagawin? Maaari
mo silang dalhin sa pinakamalapit na ospital o kaya
nama'y tumawag ng ambulansiya. Subalit sa halip na
gawin yaon, ikaw ay basta na lamang umalis. Ano ang
mangyayari?

Bagaman hindi mo sila nakikilala, at hindi ikaw ang
dahilan ng sakuna, ikaw ay lumalabag sa batas. Maaaring
mabilanggo ka dahilan sa hindi mo pagtulong sa mga tao
sa kanilang pangangailangan.

Basahin mo ang sinasabi ng Dios sa Kanyang Salita:
"Sa gayo'y ikaw, anak ng tao, ay inilagay ko na ban-
tay sa sambahayan ni Israel; kayat dinggin mo ang
salita sa aking bibig, at magbigay alam ka sa kanila sa
ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama, Oh masa-
mang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay sa
iyong kasamaan, at ikaw ay hindi nagsasalita upang
magbigay alam sa masama ng kanyang lakad; ang
masamang yaon ay mamamatay sa kanyang kasamaan,
ngunit ang kanyang dugo ay sisiyasatin ko sa iyong
kamay. Gayon ma'y kung bigyang alam ang masama
ng kanyang lakad upang humiwalay, at hindi niya
hiniwalayan ang kanyang lakad; mamamatay siya sa
kanyang kasamaan ngunit ililigtas mo ang iyong kalu-
luwa (Ezekiel 33:7-9).
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Ako'y nalulungkot na maraming Cristiano ang hindi
nakaaalam ng kanilang pananagutan, o katungkulan sa
ibang mga tao. Ikaw at ako ay may tiyak na panana-
gutan. Hindi natin maaaring pabayaan ito. Isipin mo na
lamang ang mga taong nasa palibot mo: ang iyong
pamilya, ang iyong pinaglilingkuran, sa madla, sa mga
hayag na dako. Ilan sa kanila ang nakikipagbaka sa
buhay na hindi kasama si Cristo? Ikaw ba ay uupo na
lamang at pababayaan mo silang mamatay? Hindi, hindi
maaari! Bakit hindi mo sabihin ang kagaya ng kay
Isaias, "Narito ako, Panginoon, suguin Mo ako" (Isaias
6:9).

Isang araw, pinagaling at pinalaya ni Jesus ang isang
lalaking iginapos ng diablo. Ang lalaking ito ay hubad at
nakatira sa sementeryo. Matapos na siya'y pagalingin ni
Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka sa inyo at
sabihin mo sa kanila ang dakilang bagay na ginawa ng
Dios sa iyo" (Lucas 8 :39). Halos aking nakikita na ang
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taong ito ay nagbabahay-bahay na ibinabahagi ang mabu-
ting balita ng kahanga-hangang kapangyarihan ni Jesus!
Ang ating sariling mga kaibigan, ang ating sariling bayan,
ang ating tinitirahan kailan ma'y hindi makaririnig ng
mabuting balita ni Cristo malibang ito'y ating sabihin sa
kanila.

Ang pananagutang ito ay nadama ni apostol Pablo.
Bagaman siya'y hinirang ng Dios upang magdala ng men-
sahe sa mga Hentil, na hindi niya sariling bayan, hindi
niya pinabayaan ang sinuman. Saan man siya pumunta
dinadala niya ang mensahe, una sa kanyang mga kababa-
yan at pagkatapos ay sa mga Hentil. Sa mga Gawa 1:8
ako'y naniniwala sa sinasabi sa atin ni Jesus na tayo'y
maging mga saksi Niya, una ay sa Jerusalem (sa ating
tahanan), pagkatapos ay sa lahat ng Judea (sa ating
bansa), pagkatapos ay sa Samaria (sa ating karatig bansa),
at panghuli, sa buong hangganan ng sanlibutan (ang
buong daigdig). Ibig magsahta ni Jesus sa iyong bayan.
Nais Niyang iligtas sila. Nais Niyang isulat ang kanilang
mga pangalan sa Kanyang Aklat ng Buhay. Subalit hindi
Siya hahayong mag-isa. Nais Niyang gumawang kasama
mo at sa pamamagitan mo.

Nang si Pablo ay mangusap sa mga pinuno ng iglesia
sa Efeso, kanyang sinabi ang ganitong mga pananalita:

"Sapagkat hindi ako nagkulang sa pagbibigay sa inyo
ng lahat ng katotohanan tungkol sa Dios. Ingatan
ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pina-
mahalaan sa inyo ng Espiritu Santo, sapagkat ginawa
Niya kayong mga taga-pag-alaga ng iglesia ng Dios na
binili Niya ng sarili Niyang dugo" (Mga Gawa
20:27-28).
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Gawin Mo Ito

6 Bilang itinakdang bantay ng Dios, ano ang pinaka-
mahalaga mong katungkulan?
a) Pag-aralan ang Biblia.
b) Magbigay ng babala sa mga hindi mananam-

palataya sa kanilang kalagayan.
k) Iligtas ang mga tao.

7 Una dapat kong sabihin sa _
ang tungkol sa sa Dios.

8 Ikalawa dapat kong sabihin sa _
ang tungkol sa Dios.

9 Pagkatapos ay dapat kong sabihin sa _

at ang tungkol sa Dios.

10Ipagpalagay na nating ang Dios ay nagbibigay sa iyo
ng pagkakataong makapagsabi sa isang tao tungkol
kay Cristo, at hindi mo ito ginawa. Siya'y namatay
na hindi napagsabihan. Ano ang iyong magiging
damdamin?

11Ipagpalagay na ikaw ay nagsabi sa isang tao tungkol
kay Cristo at siya'y hindi nakinig sa iyo Hindi nata-
galan siya'y namatay. Ano ang iyong magiging dam-
d '?amm.
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PAGTATALAGA
Layunin 4. Magbigay ng mga dahilan kung bakit dapat

tayong magtalaga sa pagbabahagi ng mabu-
ting balita.

Bagaman ang gawain ay dakila, ang Dios ay nalulugod
na gamitin ang mga tao, bilang saksi, upang ibahagi ang
mabuting balita sa lahat ng sasampalataya. Ang pagka-
alam na nais ng Dios na ikaw at ako ay Kanyang gagami-
tin ay dapat na lumikha sa atin ng buong pusong pagta-
talaga para makilahok sa pagsaksi tungkol kay Jesus.

Ang Dios ay hindi kapos ng manggagawa. Kung gugus-
tuhin Niya, maisusugo Niya ang maraming anghel upang
sabihin ang tungkol kay Cristo. At ito'y magagawa nila
sa loob ng magdamag lamang. Totoo na ang mga anghel
ay Kanyang isinugo upang ihayag ang mabuting balita ng
kapanganakan ni Cristo sa mga pastol. Totoo na ang mga
anghel ang nagbalita ng pagkabuhay na mag-uli ni Cristo
noong Linggo ng Pagkabuhay. Maaari pa rin Niyang Isugo
ang Kanyang mga anghel upang maglingkod sa mga tao.
Subalit hindi Niya sila pinili na maging saksi tungkol sa
Krus. Ikaw at ako ay Kanyang pinili - mga karaniwan at
mahihinang tao, upang ipahayag ang mabuting balita sa
lahat ng dako!

Hindi ba kahanga-hangang bagay na malaman na ang
Makapangyarihang Dios ay tumitiwala sa atin upang dal-
hin ang mga tao kay Cristo? Ayaw Niya na ang hindi
sumasampalataya ay mamatay sa kanilang mga kasalanan.
Iyan lamang ay mabuting balita na at mahalaga para pag-
usapan! Subalit kailangan pa rin Niya ang maraming paa,
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marami pang mga kamay, marami pang mga labi, marami
pang mga tao na magpapahayag ng ganitong salita ng
buhay doon sa mga hindi pa nakasusumpong sa Kanya.

Madalas ay nasasabi ng mga Cristiano na sila ay nag-
hihintay sa muling pagbabalik ni Cristo. Maraming mga
himno at mga awitin ay nasulat tungkol sa Kanyang
muling pagbabalik. Maraming mga aklat ang nasulat
tungkol sa paksang ito. Madalas ay nananalangin tayo ng
gaya ng kay apostol Juan, "Dumating Ka nawa, Pangi-
noong Jesus!"

Madalas ay ating nakakaligtaan ang kinakailangang
gawin na Siya mismo ang nagsabi sa atin. Sinabi Niya,
"Ipangangaral sa buong mundo ang magandang balita
ukol sa kaharian, para marinig ng lahat ng bansa. Pagka-
tapos, darating na ang wakas" (Mateo 24: 14).
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Ibig mo bang Siya'y bumalik agad? Ibig mo bang
Siya'y makasama magpawalang hanggan? Kung gayon,
huwag nang mag-aksaya ng panahon, maging kasangkot
sa pamamahayag ng mabuting balita. Gumawa ng isang
personal na pagtatalaga upang maging kasangkot!

Nang ang apostol Pablo ay sumulat sa mga taga-Roma
tungkol dito, sinabi niya, "Kaya naman nakikiusap ako
sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa mayamang awa ng
Dios - ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga katawan
bilang mga handog na buhay, banal, at nakalulugod sa
Kanya" (Roma 12:1). Ito ay pangungusap na ang dina-
dala ay pagtatalaga ng buhay, na ang ibig sabihin ay
ibigay mo nang lubos ang iyong sarili sa isang bagay.
Ibigay mo ang iyong sarili nang lubos sa pagpapakalat ng
mabuting balita ni Jesu-Cristo!

Gawin Mo Ito

12 Isulat ang dalawang dahilan kung bakit dapat tayong
magtalaga sa pagbabahagi ng mabuting balita tung-
kol kay Jesus.

13Gusto mo bang ibigay ang iyong sarili nang lubos sa
gawain ng pagpapakalat ng mabuting balita tungkol
kay Jesus? Bakit hindi mo ipanalangin
ito ngayon?
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Tingnan Kung Tama Ang Iyong Mga Sagot

1 b) Gawin ang iniuutos sa iyo ni Cristo.
2 a) lubos at matapat na pagsunod.
3 tagumpay
4 Maaari mong sabihin: Maaari kong dalhin ang mga

tao sa Dios. Maaari kong tulungan ang aking mga kai-
bigan. Maaari akong maging tagapagdala ng kapaya-
paan. Maaari kong labanan ang kasalanan sa pama-
magitan ng pagiging halimbawa. Maaari kong ipakita
kung gaano kaganda ang buhay para sa isang Cris-
tiano. Maaari akong maging katulad ni Jesus.

5 a Mali k Tama e Tama
b Tama d Mali g Tama

6 b) Magbigay ng babala sa mga hindi mananam-
palataya sa kanilang kalagayan

7 aking pamilya
8 aking mga kaibigan at kapit-bahay
9 aking karatig bansa, buong sanlibutan

10 Malungkot, sapagkat siya'y namatay na walang pag-
kakataong makilala si Cristo at hindi ko ginawa ang
aking pinakamabuti.

11 Malungkot, sapagkat hindi niya tinanggap ang
babala. Subalit ako'y magagalak na aking ginawa ang
aking pinakamabuti upang hikayatin siya kay Cristo.

12 Sapagkat hinirang tayo ng Dios upang gawin ang
gawaing ito. Sapagkat gusto nating si Jesus ay bu-
malik agad.

13 Ako'y umaasa na ang iyong isinagot ay "oo". Gusto
ng Dios na gamitin ka.



Ibahagi
ang iyong
Karanasan

Noong 1968, ako'y bago pa lamang na Cristianong
guro sa paaralan, ako'y inakay ng Panginoon sa isang
matandang .lalaki. Ibinahagi ko sa kanya ang aking kara-
nasan tungkol kay Jesu-Cristo, at kung paanong Siya'y
naging personal na Tagapagligtas ko.

Makalipas ang isang linggo, ako'y ipinatawag ng
matanda. Nang ako'y pumasok sa kanyang bahay, aking
naalaala ang bahay ni Cornelio sa Biblia. Ang kanyang
buong kamag-anak ay naroroon. Siya at ang kanyang
kasambahay ay nakahanda sa aking pagdalaw. Nang
gabing yaon ang isang pamilyang Africano na binubuo ng
16 na tao ay nagbigay ng kanilang buhay kay Cristo. Ang
kanilang bilang ay lumago mula noon, at ngayon sila'y
nagtitipon bilang isang kalipunan ng mananampalataya,
upang luwalhatiin ang Dios.

Alam mo ba kung bakit ko nakilala S1 Cristo? Sapag-
kat isang araw ay mayroong tao na nagbahagi sa akin ng
kanyang karanasan. Alam mo ba kung bakit ako'y nana-
natiling Cristiano hanggang ngayon? Sapagkat ako mis-
mo ay personal na nakaranas kay Cristo sa aking buhay.
Tinalakay na natin ang pangangailangan na maging
kasangkot - sa pamamagitan ng pagbabahagi sa iba tung-
kol sa ginawa ni Cristo sa atin. Paano natin maitatago
ang gayong mabuting balita sa ating sarili? Kailangang
ibahagi natin sa iba!
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sa araling ito ay pag-aaralan mo ang ...
Pagbabahagi sa Lahat ng Panahon
Pagbabahagi na Hindi Nahihiya
Pagbabahagi Upang Baguhin ang Tao
Pagbabahagi Anuman ang Kabayaran

Ang araling ito ay makatutulong sa iyo Da ••••

• Maunawaan ang kahalagahan ng pagiging handa
upang ibahagi ang iyong patotoong Cristiano sa
lahat ng panahon .

• Magtalaga sa pamumuhay bilang personal na saksi
anuman ang kabayaran.
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PAGBABAHAGI SA LAHAT NG PANAHON

Layunin 1. Magbigay ng dahilan kung bakit dapat
tayong maging handa sa pagbabahagi ng
ating patotoo sa lahat ng panahon.

Walang ibang makapagdadala ng higit na dakilang
bunga sa ebanghelismo personal kaysa sa pagbabahagi ng
sariling karanasan. Ito ang pinakapuso ng buong gawain.

Maaaring kilala mo na si Cristo at ang Kanyang
kapangyarihang magligtas sa iyong buhay. Maaaring
tinanggap mo na ang kapangyarihan ng Kanyang Espiritu.
Si Cristo ay maaaring gumawa na ng mga dakila at
kahanga-hangang bagay para sa iyo. Subalit kung hindi
mo pa naibahagi sa iba, paano nila malalaman? Maliban
na lamang na ikaw ay magsalita sa mga tao, paano sila
makaririnig? At maliban na lamang na sila'y makarinig,
paano sila maniniwala at maliligtas?

Ngayon, halimbawang hindi ibinahagi ni Jesus ang
mabuting balita ng Dios sa atin? Paano natin malalaman
ang pag-ibig ng Dios?

Halimbawang sinarili na lamang ng babaing Samarí-
tana ang kanyang karanasan, paano maririnig ng kanyang
mga kababayan ang tungkol kay Cristo?

Mismong si Jesus ay nakikípag-usap sa mga tao saan
man Siya pumunta. Kinakausap Niya ang mga tao sa
kanilang tahanan. Sila'y tinatanggap Niya saanman Siya
tumigil. Kapag binabasa natin ang apat na ebanghelyo,
makikita natin Siya na naglalakad sa dalampasigan, naki-
kípag-usap sa mga tao sa kalye. Minsan ay sinabi Niya sa
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Kanyang mga alagad, "Sa ibang lugar naman tayo
pumunta, sa mga karatig na bayan, para madalhan ko rin
sila ng aral. Iyan ang dahilan kaya ako naparito" (Mar-
cos l :38). Isinugo Niya ang Kanyang mga alagad sa
buong sanhbutan, sa mga hangganan ng daigdig.

Noong nakaraang taon, kami ng aking asawa ay nag-
karoon ng malaking kagalakan sa pag-akay ng walong tao
kay Cristo, sa pamamagitan lamang ng pagbabahagi sa
kanila ng ginawa ng Panginoon sa amin. Paano tayo
matatahimik samantalang tayo ay may mabuting balita
na maibabahagi?

Kailangang ibahagi natin ang mabuting balita ni Cristo
sa lahat ng pagkakataon. Ang apostol Pablo, sa kanyang
pagsulat kay Timoteo, ay nagsabi:

"Mataimtim kitang inaatasan sa harap ng Dios at ni
Jesu-Cnsto na SIyang huhukom sa mga buhay at mga
patay - at alang-alang sa Kanyang pagdating at pag-
hahari Ipangaral mo ang salita ng Dios. Lagi kang
maging handa, may pagkakataon man o wala. Panga-
ralan, sawayin at paalalahanan mo ang mga tao -
buong tiyaga mo silang turuan" (2 Timoteo 4.1,2).

Kinuha ru Cnsto ang lahat ng pagkakataon na duma-
tmg sa Kanyang daan upang mangaral at magbahagi ng
mabuting balita. Maski na doon sa Krus na Kanyang
kinamatayan, naglaan Siya ng panahon upang ibahagi
ang mabuting balita sa nag-aagaw-buhay na kriminal na
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Kanyang katabi, Sinabi Niya, "Katotohanang sinasabi
Ko sa iyo - ngayon din ay makakasama kita sa Paraiso"
(Lucas 23:43).

Ang Apostol Pablo ay hindi nagpapalagpas ng anu-
mang pagkakataon para ibahagi ang mabuting balita ng
Panginoon. Maski na may tali ng kadena ang kanyang
mga kamay at paa, ipinahayag pa rin niya ang mabuting
balita. Siya'y tumayong natatalian ng kadena ang mga
paa sa harapan ni Haring Agrippa at kanyang sinabi ang
tungkol kay Cristo (Mga Gawa 26:29). Siya'y sumigaw
sa bilangguan upang sabihin ang mabuting balita ni
Cristo sa bantay-bilanggo na magpapakamatay sana (Mga
Gawa 16:27,28).

Ako'y naniniwala na may mga pagkakataon na min-
san lamang dumating sa atin. Maaaring hindi na tayo
magkakaroon ng muling pagkakataon. Kung si Pablo ay
naging mabagal sa pagsigaw sa bantay-bilanggo na nanga-
ngailangan, maaaring namatay ang bantay-bilanggo sa
kanyang kasalanan. Kailangan tayong maging handa sa
lahat ng pagkakataon upang ibahagi sa lahat ng nanga-
ngailangan na makarinig ng mabuting balita ni Cristo.

Gawin Mo Ito

1Bilugan ang titik ng dalawang pinakamahusay na
sagot. Kapag aking napabayaan ang pagkakataon
na sabíhin sa aking kaibigan ang tungkol kay
Cnsto.
a) maaaring hindi na ako magkakaroon pa ng

pagkakataon.
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b) maaaring ibang tao ang magsasabi sa kanya.
k) ako'y parurusahan ng Dios.
d) ang aking kaibigan ay maaaring hindi na

makasumpong sa Panginoon.
2 Piliin ang pinakamabuting sagot. Ano ang paraan

ni Jesus sa pagbabahagi ng mabuting balita sa
mga tao?
a) Siya'y nagbabahagi sa kanila kung lumalapit

sila sa Kanya.
b) Siya'y lumalapit sa kanila at 1wnilikha ng

pagkakataon para makapagbahagi.
3 Saan ang pinakamahusay na dako sa pagbabahagi

ng mensahe ni Cristo sa iba?

PAGBABAHAGI NA HINDI NAIDHIY A

Layunin 2. Ipaliwanag kung bakit hindi tayo dapat
mahiya sa pagbabahagi ng ating patotoo.

Maraming tao ang tila nahihiya na magsalita tungkol
kay Cristo sa kanilang pamumuhay araw-araw. Totoo na
kapag ating ibinahagi ang ating pananampalataya sa mga
taong nakapalibot sa atin, maaaring hindi tayo mauna-
waan. Ang iba ay maaaring magtawa sa atin. Subalit
kung ating maiisip kung paanong si Cristo ay naging laan
na magdusa ng maraming paghihirap na hindi nahihiya,
wala tayong magagawa kundi ang sumunod sa Kanyang
mga yapak. Siya ang ating kahanga-hanggang halimbawa.

Isipin sandali si Jesus sa krus. Ang mga taong nag-
daraan ay tumutuya sa Kanya. Ang mga tao na Kanyang
pinakain, Kanyang pinagaling sa kanilang mga sakit, Kan-
yang tinuruan, ang siya ring mga taong naglagay sa
Kanya sa kahihiyan. Siya ay nakalaan na mamatay sapag-
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kat ito lamang ang tanging paraan para ang tao ay maligo
tas. Ikaw at ako ay hindi dapat na mahiya na ibahagi ang
ating karanasan sapagkat ito ang paraan na pinili ng Dios
upang ang mga tao ay mailapit sa Kanya.

Hindi ikinahiya ni apostol Pablo ang Krus. Siya'y
binugbog, tinalian ng kadena, at ibinilanggo. Doon, nang
maghahatinggabi, hindi niya ikinahiyang ibahagi ang
mabuting balita sa kapuwa bilanggo (Mga Gawa 16 :25).

Nang siya'y nasa Roma, nakabilanggo at hindi na na-
aalaala ng mga kaibigan, hindi pa rin niya ikinahiya ang
mabuting balita.

Sa Africa, aking nakita ang mga taong sumaksi para
kay Jesus sa mga pamilihang bayan at humahayo sa mga
bayan-bayan na ikinakalat ang mabuting balita ng kani-
lang Tagapagligtas at Panginoon. Hindi ikinahiya ni Jesus
ang lumapit sa akin, hindi Niya ikinahihiyang tawagin
ako na kaibigan, hindi Niya ikinahihiyang ilapit ang
aking kaso sa Dios. Ako ba ay mahihiyang magsalita para
sa Kanya?
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~~

4 Gusto ni Roberto na sabihin sá kanyang kaibi-
gang si Juan ang tungkol kay Jesus at ang Kan-
yang pag-ibig. Subalit siya'y natatakot na pagta-
wanan lamang niya. Ano ang dalawang bagay na
dapat alalahanin ni Roberto?

Gawin Mo Ito

a _

b _

5 Isaulo ang talatang ito at tandaan ito kapag ikaw
ay magpapatotoo subalit nadadama mo na ikaw
ay nahihiya.

Sapagkat híndi ko ikinahihiya ang Ebang-
helyo, dahil sa pamamagitan nito naililig-
tas ng Dios ang lahat ng sumasampalataya
(Roma 1:16).

PAGBABAHAGI UPANG BAGUHIN ANG TAO

Layunin 3. Maglista ng mga paraan na ang buhay ng mga
tao ay nababago kapag ating ibinabahagi si
Cristo sa kanila.

Ang sabi ng kawikaang Africano, "Kung gusto mong
bitiwan ng aso ang buto, bigyan mo siya ng masarap na
bahagi ng karne."



64 Ebanghelismo Personal

Ito ay totoo rin tungkol sa pagbabahagi natin kay
Cristo sa iba. Kung nais mong ang mga tao ay tuma-
likod sa mga dios-diosan at mga kasalanan, huwag reli-
hiyon ang ibigay mo sa kanila. Sila ay mayroon na noon.
Huwag mo ring ipagpilitan na maibigay ang iyong kul-
tura. Ayaw nila ng bagong kultura. Huwag mo silang
bigyan ng bagong sistema o pilosopia. Nakita na nilang
yaon ay nabigo. Ibahagi mo lamang si Jesus sa kanila,
kagaya ng ginawa ni Felipe sa Samaritano. Sapagkat si
Jesus ang Tubig na Buhay para sa mga nauuhaw. Siya
ang Tinapay ng Buhay para sa mga nagugutom. Siya ang
kagalingan ng mga maysakit. Siya ay liwanag ng mga
nakaupo sa kadiliman. Siya'y Ama ng mga walang ama,
ang pasimula at katapusan ng mga nagsisisampalataya sa
Kanya. Siya ang lahat na kailangan ng tao!

Ang apostol Pablo ay taong may mataas na pinag-
aralan. Malapit na siyang maging pinuno ng kanilang
bayan. Siya'y masugid na tagapagtanggol ng relihiyon
ng kanyang ama. Walang sinumang mag-aakalang siya'y
tatalikod sa relihiyon ng kanyang ama. Subalit nangyari.
Nang kanyang personal na makilala ang Panginoong
Jesus, kaagad niyang binitawan ang kanyang "buto."
Ito ang kanyang sinabi:

Kung nais ko, may mapanananganan sana ako. Kung
makapagliligtas ang sariling magagawa ng tao, higit
akong may mapanghahawakan kaysa iba. Sapagkat
ako'y tinuli, ayon sa relihiyon ng mga Judio, nang
ako'y walong araw pa lamang. Isinilang ako sa isang
pamilyang Judio na kabilang sa tribo ni Benjamin.
Kung pagka-Judio ang pag-uusapan, ako'y Judiong-
Judio. At kung ang pagsunod sa kautusan ang pag-
uusapan, ako'y isang Fariseo. Dahil sa sigasig ko sa



Ibahagi ang iyong Karanasan 65

relihiyon ng mga Judio, pinag-uusig ko ang mga Cris-
tiano. Walang maipupula ang sinuman sa aking pag-
sunod sa mga alituntunin ng aming relihiyon. Subalit
ang lahat ng iyan na dati kong rrunamahalaga ay
winalang-kabuluhan ko na, alang-alang kay Cristo
(Filipos 3 :4-7).

Nagawa ni Pablo na ituring ang lahat ng bagay na
walang halaga sapagkat kanyang nakilala si Cristo. Sino
kaya ang makauunawa ng gayong himala? Matagal bago
matanggap ng mga apostol at mga alagad ang dakilang
pagbabago na nangyari sa buhay ni Pablo. Ang kanyang
personal na karanasan kay Cristo ang siyang bumago sa
kanya. May kagalakan siya na bitiwan ang buto para pali-
tan ng karne.

Si Zaqueo ay isang taong mayaman, at siya'y pinuno.
Subalit kilala din siya na magnanakaw. Walang sinuman
ang mag-iisip na isang araw siya'y titigil sa kanyang pag-
nanakaw. Subalit nang kanyang makilala si Jesus, at nag-
karoon ng personal na karanasan, siya'y ganap na nabago
(Lucas 19:1-10).

Si Moises ay pinalaki sa palasyo. Itinuro sa kanya ang
lahat ng karunungan. Siya'y makapangyarihan sa salita at
sa gawa. Maaaring maging isa siya sa mga dakilang Paraon
na nabuhay. Nasa kanya ang lahat ng bagay na kanyang
nais. Ano pa ang kanyang hihilingin? Subalit ating maba-
basa sa Matandang Tipan na nang makita niya nang per-
sonal sa pananampalataya ang kaluwalhatian ni Cristo,
libong taon bago pa man Siya bumaba sa lupa, siya'y
nabago! Mayroong makapangyarihang pagbabago sa
ating personal na karanasan na nagbibigay ng bagong
kahulugan sa ating buhay. Balot pa kaya lilisanin ni
Moises ang kanyang kayamanan, ang kanyang katan-
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yagan, ang kanyang trono, para sa isang buhay na mahi-
rap at malungkot, doon sa disyerto?

Hindi pa natatagalan, nabasa ko ang isang magandang
patotoo ng isang binata. Nilisan niya ang kanyang ma-
gandang trabaho bagaman malaki ang kanyang suweldo,
sapagkat nakilala niya ang Panginoong Jesu-Cristo.
Napagkilala niya na ang kanyang gawain ay hindi naka-
pagbibigay lugod sa Dios. Sapagkat ang kanyang buhay
ay nabago nang makilala niya si Cristo, iniwan niya ang
buto kapalit ng karne.

Ang sabi ng Biblia, "Kaya ang taong na kay Cristo ay
isa nang bagong nilalang. Napawi na ang dating pamu-
muhay niya, at bago na ang lahat sa kanyang buhay nga-
yon" (2 Corinto 5: 17).

Ito ay totoo. Ang personal na pakikipagtagpo kay
Cristo ay magpapabago sa panloob at panlabas na kala-
gayan ng buhay ng tao.
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Ang aming pastor sa aming bayan ay namatay nang
ako'y nasa paaralan pa ng Biblia. Siya'y buong kapang-
yarihang ginamit ng Dios. Kamangha-mangha ang nang-
yari noong siya'y ilibing. Dumalo ang maraming tao, mga
Cristiano at hindi Cristiano. Dumalo rin ang dalawang
magkaaway. Kailanman ay hindi sila nagbabatian o
kaya'y nagkakamayan. Subalit nang araw na yaon, sa
unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, sila'y nagkama-
yan sa harap ng puntod ng lalaki ng Dios. Yaon ay toto-
ong kahanga-hanga sa aking paningin. Ito'y nagpapaala-
ala sa akin tungkol sa higit na dakilang pagbabago na
naganap sa kaugnayan ng Dios at ng tao, pagkatapos ng
kamatayan ni Cristo sa krus. Sa tayo'y mamatay o mabu-
hay man, ang ating patotoo ay maaaring bumago ng
buhay.

~~--/...~ Gawin Mo Ito

6 Ano ang pínakarnabunng paraan upang ang isang tao
ay umalis sa kanyang maling pananampalataya at
tanggapin si Cristo?
a) Ipaliwanag sa kanya na ang kanyang pananam-

palataya ay hindi mabuti.
b) Sabihin sa kanya na ang kanyang buhay ay maka-

salanan.
k) Ipakita sa kanya ang lahat ng mabubuting bagay

na gagawin ni Cristo sa kanya.

7 Mula sa talaan sa ibaba, pumili ng tatlong bagay na
ibinibigay ni Cristo, at hindi maibibigay ng alinmang
relihiyon o pananampalataya.
a) Tunay na kagalakan
b) Tagumpay
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k) Kahulugan ng buhay
d) Maayos na edukasyon
e) Karunungan
g) Buhay na walang hanggan

8Kapag ating sinabi na si Cristo ay Tinapay ng Buhay
para sa nagugutom, ano ang ating ibig sabihin?
a) Hindi Niya tayo pababayaang magutom.
b) Siya ang magbibigay kasiyahan sa nagugutom o

mag-uudyok sa atin na kumilala sa Dios.
k) Kapag tayo'y walang pagkain, Siya ang maglalaan

nito sa pamamagitan ng himala.

9 Magbigay ng tatlong paraan na ang iyong buhay ay
nabago sapagkat nakikilala mo si Cristo.
a .
b .
k .

PAGBABAHAGI ANUMAN ANG KABA YARAN

Layunin 4. Magbigay ng mga halimbawa ng mga taong
nagpapahayag ng mabuting balita bagaman
ito y humihingi ng mahal na kabayaran.

May mga pagkakataon na may kabayaran ang mag-
bahagi ng ating karanasan sa iba. Aking narinig kung pa-
anong ang mga naunang Cristiano sa aming bansa ay
pinarusahan. Ang ilan sa kanila ay mga buhay pa at tapat
kay Cristo. Marami sa kanila ang isinumpa at itinakwil ng
kanilang pamilya. Ito'y napakahirap para sa Africano.
Sapagka't ang isang isinumpa at itiniwalag ay itinuturing
nang patay. Walang sinuman sa iyong pamilya o kababa-
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yan ang babati sa iyo o kukuha ng anuman sa iyo. May
nakaranas na ang kanilang kasintahan ay agawin sa kanila
sa oras ng kanilang kasal upang ibigay sa ibang lalaki.
Para sa marami, kailangang ipag-ayuno nila ang kanilang
pagpunta sa iglesia kung Linggo. Kapag sila'y pumapa-
roon sa iglesia hindi sila binibigyan ng pagkain.

Maaari akong magpatuloy sa paglalahad kung paano
nagdurusa ang mga tao sa aming bansa kung sila'y
nagiging Cristiano. Pinasasalamatan ko ang Dios na sila'y
nananatiling tapat kay Cristo, kahit na ang kapalit nito
ay matitinding pagsubok. Dahilan sa kanila, ako man ay
nakaranas din kay Jesu-Cristo sa aking buhay.

Pag-aralan natin ang kaso ng tatlong binatang Hebreo
sa Matandang Tipan. Basahin ang Daniel 3:8·25. Ang
tatlong ito ay mga lalaki ng Dios. Nagpasiya silang
maglingkod sa Dios anuman ang mangyari. At dahilan sa
kanilang patotoo sa harapan ng hari, sila'y inihagis sa
nagliliyab na hurno. Kanilang pinili ang mamatay kaysa



70 Ebanghelismo Personal

ikaila ang kanilang pananampalataya sa Dios. At dahil sa
kanilang halimbawa tayo rin ay maaaring mapalakas
upang maibahagi sa iba ang ating pamumuhay.

Ang katumbas ng pagbabahagi ng Dios ay ang Kan-
yang Anak. Upang maibahagi sa tao ang Kanyang pag-
ibig, kailangang isugo ng Dios sa atin ang Kanyang Anak.
Sapagkat ang tao ay nagkasala, walang ibang paraan
upang ang Dios ay magkaroon ng pakikipag-ulayaw sa
tao. Ang Dios ay nagdusa nang Kanyang makita ang
paraan ng pagtrato ng tao sa Kanyang Anak. Subalit
dahilan sa Kanyang pag-ibig sa atin, Siya'y nakahandang
gumawa nito.

Ang naging katumbas ng pagbabahagi ni Jesus ay ang
Kanyang buhay. Naranasan ni Jesus ang maraming pag-
durusa. Ang propeta Isaias ay tama nang kanyang tina-
wag si Jesus na isang Tao ng kapanglawan (Isaias 53 :3).
Sa panahon ng Kanyang paglilingkod, Siya'y laging na-
papalibutan ng mga taong gustong pumatay sa Kanya.
Subalit walang ibang paraan upang mailigtas Niya ang
mga tao sa kanilang kasalanan. Dinala Niya sa Kanyang
sarili ang ating mga kasalanan. Alam Niya ang hapdi ng
kamatayan, ang mahiwalay sa Dios. Subalit sa kadahíla-
nang iniibig Niya tayo, Siya ay nakahandang magbayad
ng halaga para sa ating kaligtasan.

Hindi ba't sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad,
"Ang nag-iibig na maging alagad Ko ay kailangang
tumanggi sa kanyang sarili, at magpasan ng kanyang krus
at saka sumunod sa Akin" (Mateo 16: 24).

May malaking kabayaran kung talagang nais mong
ibahagi sa iba ang iyong karanasang Cristiano. Maaaring
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mawalan ka ng kaibigan. Maaaring hindi ka maunawaan
ng iyong magulang. Maaari kang maging dayuhan sa iba.

Huwag mong hahayaan na ang anumang kahirapan
ang siyang pumigil sa iyo sa pagbabahagi ng iyong pana-
nampalataya. Iyong alalahanin na si Cristo ay nakalaang
gumawa ng anuman para sa iyo. Sa gayon ay tatanggap
ka ng tulong upang maibahagi Siya sa iba, anuman ang
maging katumbas.

Gawin Mo Ito

10 Iyo bang naiisip na ang Dios ay nagdusa nang si
Jesus ay ipako sa krus? _

11Bakit ang Dios ay nakahandang magdusa, at bakit si
Jesus din ay nakahandang magdusa?

12Mayroon ka bang nakikilala na nagdusa para maging
Cristiano? _

Paano nagdusa ang taong yaon? _

13Paanong makatutulong sa iyo ang mga halimbawang
ito upang maibahagi ang mabuting balita ni Jesus?
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Tingnan kung tama ang iyong mga sagot at lagyan ng
sagot ang iyong talaan ng mag-aaral bago mo pag-aralan
ang ika-S aralin.

=v Tingnan kung Tama ang Iyong Mga Sagot

1. a) maaaring hindi na ako magkakaroon pa ng pagka-
kataon.

b) maaaring ibang tao ang magsasabi sa kanya.

2. b) Siya y lumalapit sa kanila at lumilikha ng pagka-
taon para makapagbahagi.

3. Walang pinakamabuting dako. Maaari natin Siyang
ibahagi saan man tayo naroroon!

4. a. Si Jesus ay hindi nahiyang mamatay para sa ating
mga kasalanan.

b. Hindi natin dapat na ikahiya ang ating sarili sa
pagsasabi 'sa iba tungkol kay Jesus, sapagkat ito
lamang ang tanging paraan na pinili ng Dios para
makilala Siya ng mga tao

5. Ngayon na iyong natututuhan ang talatang ito, roll-
ngin mo sa Dios na ikaw ay tulungan na huwag
ikahiya kailanman ang ebanghelyo ni Cristo.

6. k) Ipakita sa kanya ang lahat ng mabubuting bagay
na gagawin ni Cristo sa kanya.

7. a) Tunay na kagalakan
k) Kahulugan ng buhay
g) Buhay na walang hanggan
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8. b) Siya ang magbibigay kasiyahan sa nagugutom o
mag-uudyok sa atin na makilala ang Dios.

9. Ang iyong sagot. Hindi ka ba nagagalak na binago
Niya ang iyong buhay?

10. Oo, ako'y naniniwala na ang Dios ay nagdusa kaga-
ya ng magulang na nagdurusa kapag ang kanyang
anak ay nasasaktan.

11. Sapagkat mahal Nila tayo, ibig Nilang mailigtas tayo
sa kasalanan.

12. Ang iyong sagot.

13. Kapag ating napag-alaman na ang iba ay nakahan-
dang magtiis para kay Cristo, ito'y nagbibigay sa
atin ng lakas upang maglingkod din sa Kanya anu-
man ang katumbas.



Alamin
ang Gawain

Ang isang kuwento sa aming bansa ay ganito: Noon
ay magtatapos na ang ikatlong buwan ng mahirap na pag-
gawa sa bukirin. May sapat na ulan noong taong yaon at
ang ani ay mabuti. Ang pinuno ay tumawag ng isang
malaking pagdiriwang nang araw na yaon. Mga lalaki't
babae, pati mga bata ay pumunta at dumagsa sa pamili-
hang bayan. Sila'y dumating mula sa iba't ibang dako.

Maraming pangkat ng mga mananayaw ang nagpapala-
bas. Ang mga tao ay paroon at parito. Tila ba ang buong
bayan ay naroroon lahat sa pamilihang bayan. Nang mag-
tatanghali na, isang malakas at nakabibinging sigaw ang
narinig mula sa nag-uumpukang mga tao. Isang tao ang
sumigaw. Sinabi niya. "Nang ako'y tumingin sa nag-
uumpukang mga tao, aking napag-isip-isip kung darating
ang araw na lahat tayo ay mapapasa ilalim nitong mundo
na ating nilalakaran. Ang damdamin ng kapahamakan
ay napakabigat sa akin na hindi ko mapigilan ang sumi-
gaw! Ibig ko sanang sanlinin at sumigaw sa aking kaloob-
looban lamang, subalit hindi ko makayanang pigilin ito.
Ito ay basta na lamang lumabas!"
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Ang kasaysayang ito ay nagpapaalaala sa akin sa
huling araw ng pista sa Jerusalem. Ang lahat ng tao mula
sa iba't ibang pamg ng bansa ay halos paalis na mula sa
Jerusalem na hindi talaga natatagpuan ang Dios. Sa pag·
kahabag ni Cristo, wala Siyang nagawa kundi ang sumi-
gaw: "Lumapit sa Akin ang nauuhaw!" (Juan 7:37).

Ang pagsigaw ni Jesus sa malakas na tinig ay nagmula
sa pagnanasang makatulong. Ang pangangailangan sa
ating palibot ay napakalaki. Ang mga tao ay namamatay
nang walang Cristo. Ang kapahamakan ay matindi. Mali-
ban na lamang na ating kilalanin ito, hindi natin gagawin
ang ating pinakamabuti upang ibahagi sa Iba ang ating
karanasan. Mangyari nawang ang araling to ay magbukas
ng iyong mga mata sa malaking pangangailangan ng
ebanghelismo personal - ang pagbabahagi ng mabuting
balita!
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Sa araling ito ay pag-aaralan mo ang .

Ang Mga Manggagawa ay Kailangan
Ang Pangitain ay Kailangan
Ang Pagtatalaga ay Kailangan
Ang Pananalangin ay Kailangan
Ang Pagpapakumbaba ay Kailangan
Ang Pang-unawa ay Kailangan

Alamin ang Takdang Gawain
Alamin ang Biblia

Ang araling ito ay makatutulong sa iyo na ...

• Ipaliwanag kung ano ang kailangan ng manggagawa
upang maging mabisa sa paggawa ng ebanghe1ismo
personal .

• Kilalanin ang pangangailangan at kahalagahan ng pag-
babahagi ng mabuting balita.

ANG MGA MANGGAGAWA AY KAILANGAN

Layumn l. Magbigay ng mga dahilan kung bakit ang
bawat isa sa atin ay dapat na makilahok bilang
manggagawa sa ebanghelismo personal.

Kapag tayo'y tumingin sa ating palibot, makikita
natin ang milyong tao na walang Cristo. Kapag tayo'y
pumunta sa ospital, makikita natin na napakaraming mga
tao ang namamatay na walang Cristo. Pumunta tayo sa
dalampasigan, pumunta tayo sa mga palaruan, at ating
makikita na marami pa ring hindi nakaririnig tungkol kay
Cristo at ng kanyang mabuting balita.
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Nang SI Jesus ay nagsalita sa Kanyang mga alagad
tungkol sa kalakihan ng gawain, tayo'y inihahalintulad
Niya sa isang malawak na bukirin na handa nang anihin.
Subalit Kangang idinugtong na kakaunti ang tagaani.
Tingnan ang Mateo 9:37).

Maraming Cristiano ay hindi nakakaalam ng ganitong
napakalaking pangangailangan. Ang ilan pa nga ay nag-
sabi na hindi nila gawain ang manghikayat ng kaluluwa.
Ang iba naman ay napipigi1an ng pagkatakot, o kaya
nama'y hindi nila alam ang paraan ng paglapit sa tao.
Gayon pa man, sa kasaysayan ng iglesia, ngayon higit
kaysa lahat ng panahon, ang Panginoon ng aanihin ay
kulang ng manggagawa. Siya ay laging tumatawag at nag-
sasabi araw-araw: "Sino ang hahayo para sa amin? Sino
ang magsasabi sa mga hindi pa sumasampalataya ng
Aking pagpapakasakit para sa kanya? Sino ang Aking
magiging paa upang lumakad, at Aking bibig upang
magsalita?"

Ang mga anghel ay handang tumupad ng gawain,
subalit hindi sila ang hinirang ng Dios. Ang Kanyang ka-
looban ay gamitin ang tao. Kung ang bawat Cristiano ay
makikilahok lamang sa ebanghelismo personal, natitiyak
ko na maraming tao ay hindi mangamamatay sa kanilang
mga kasalanan at marami ang magiging Cristiano sa
buong sanlibutan.

Ang utos ni Jesus ay hindi ibinigay sa isang bansa
lamang. Ito ay ibinigay sa buong sanlibutan. Ito ay para
sa lahat ng bansa. Isinama rito ang mga huling wakas ng
sanlibutan. Ang gawain na ibinigay sa atin ni Jesus ay
tiyak na hindi maliit! Ito ay higit na dakila kaysa sa ating
naiisip. May pangangailangan ng manggagawa sa lahat ng
dako.
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Totoo na marami tayong naririnig na mga lumalapit
kay Cristo ngayon. Milyon ang nagpupuri sa Kanya sa
buong sanlibutan Pinasasalamatan natin Siya sa ganitong
kahanga-hangang gawain. Subalit ang populasyon ng san-
libutan ay mabilis na dumarami. Ang ibig sabihin ruto ang
bukirin para anihin ay patuloy ding dumarami. Kapag
tayo}' tumingin sa dapat pang matapos, wala tayong ma-
gagawa kundi ang tumangis sa kalumbayan, sapagkat mil-
yon pa rin ang nabubuhay sa kasalanan.

Maaaring ipagpalagay mo na ang ating gawain sa pag-
aani ay kagaya lamang ng paghagís ng bato sa bundok, o
kaya nama'y pagbuhos ng isang timbang tubig sa dagat.
Subalit kapag ang bawat isa sa atin ay naging mga ebang-
helista, na malaman ang ating mga pananagutan sa mga
nawawalang tao na nasa palibot natm, makikita natin
ang mga bunga.

-.~.~.. . ..
,._ •••• __ o ._ .. -::.~ -.... -.......... .- :....... ...;",:-,..:."'"_. .
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Tayo'y manalangin sa May-ari ng aanihin na Siya'y
magpadala sa atin ng manggagawa upang gapasm ang mga
aanihin Niya. At kapag ikaw ay nanalangin, maging
handa ka ring sumagot, ''Panginoon, narito ako, isugo
Mo ako" Kapag ito'y lyong ginawa iyong makikilala ang
tunay na kagalakan ng isang tunay na kamanggagawa ni
Cristo.
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Totoo na ang ilang paglilingkod ay ipinagkaloob sa
iglesia. (Basalún ang Efeso 4: 11). Subalit ang ebanghelis-
mo personal ay para sa bawat Cristiano. Kagaya ng sinabi
ng isang tao, "Ang ebanghelismo personal ay gawain ng
buong iglesia para sa buong sanlibutan." Tayo'y isinilang
na muli. Tayo ay hindi na sa ating sarili. Tayo kung
gayon ay lubos na maglingkod sa ating Dios at Pangi-
noon.

,
1Sino ang May-ari ng aanihm? _

2 Sino ang manggagawa sa bukirin? _

Gawin Mo Ito

3 Ano ang aanihin?

4 Bilugan ang titik ng mga tunay na dahilan kung
bakit kulang ang manggagawa sa ebanghelismo per-
sonal.
a) Hindi alam ng mga Cristiano ang gagawin.
b) Hindi sapat ang mga Cristianong gagawa.
k) Maraming Cristiano ang hindi nakakaalam kung

ilang mga tao ang namamatay na walang Cristo.
d) Ang mga Cristiano'y madalas na natatakot mag-

patotoo.
e) Ang Dios ay humirang ng kakaunting manggagawa

sa bawat dako.
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5 Ano ang sagot ng Dios sa pangangailangan ng mang-
gagawa sa Kanyang bukiring aanihin?
a) Nais Niya na tayo ay manalangin upang ang

manggagawa ay humayo.
) Siya'y magsusugo ng mga anghel para tuparin ang

gawain.
k) Nais Niya na ang Espiritu Santo ang tumupad ng

gawain.
G llista ang tatlong dahilan kung bakit ang bawat isa sa

atin ay dapat na makilahok sa ebanghelismo per-
sonal.

ANG PANGITAIN AY KAILANGAN

Layunin 2. Ipaliwanag kung bakit ang pangitain ay kai-
langan sa ebanghelisma personal.

Tayo ay nabubuhay sa mapanganib na panahon. Ang
ibang tao ay tumatalikod sa kanilang pananampalataya
sa Dios. Ang iba nama'y sumusunod sa mga mandara-
yang espiritu at sumusunod sa hindi makadios na turo.
Ang buong sanlibutan ay tila tumutungo sa pagsama
nang pagsama. Ang mga moral na pagpapahalaga ay
nagbabago. Ang mga itinatag ng lipunan ay bumabag-
sak. Ang radyo, telebisyon, at mga pahayagan ay nag-
sasabi ng pagpatay, digmaan, mga taong namamatay sa
pagkakagutom. Sa lahat ng dako ay iyong maririnig ang
pangkagipitang pananawagan ng mga kaluluwang wala
nang pag-asa.
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Subalit malibang tayo ay bigyan ng Dios ng pangitain,
hindi natin makikita ang pangangailangan ni maririnig
ang pananawagan. Bilang isang saksing personal ikaw at
ako ay kailangang magkaroon ng maliwanag na pangitain
o pang-unawa sa kalagayan ng hindi pa ligtas. Ang pangi-
taing ito ay magbibigay sa atin ng matinding pagnanais
upang tumulong sa mga taong nangangailangan.

Nang makita ni apostol Pablo ang pangitain ng lala-
king sumisigaw sa Macedonia (Mga Gawa 16:9) hindi na
siya nag-aksaya pa ng panahon. Siya at ang kanyang
kasama ay mabilis na pumunta roon at bunga nito ang
bahaging yaon ng Europa ay nabago. Magmula noon,
libu-libong mga tao ang nahikayat kay Cristo.

Nang makita ni Jesus ang pangkalahatang kalagayan
ng mga taong nasa Jerusalem, Siya'y nanangis na may
pagkahabag. Kanyang nalalaman na kung kanila lamang
naiintindihan ang Kanyang pag-ibig, Siya ay kanilang
tatanggapin, at sila y kakan1ungan Niya kagaya ng pag-
kanlong ng isang inahin sa kanyang mga inakay (Lucas
13:34).

Ang pangitain ay magbibigay sa atin ng lakas at kata-
pangan sa ating pang-araw-araw na pakikibaka sa kasa-
lanan. Ang pangitain ay tutulong sa atin upang ang ating
mga mata ay matuon sa malapit na aanihin at makita
ang mga tao sa daan kagaya ng pagkakatanaw sa kanila
ng Dios. Ang pangitain ay tutulong sa atin sa ikaliligtas
ng mga tao mula sa kamatayan.

Maliban na magkaraoon tayo ng ganitong makapang-
yarihang pangitain, ang mga tao sa ating palibot ay
mamamatay sa kanilang mga kasalanan. Wala nang pana-
hon para mag-aksaya. Ating hilingin sa Dios ng aanihin
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na bigyan tayo ng pangitain, upang ating matupad ang
Kanyang kalooban.

Gawin Mo Ito

7 Ang magkaroon ng pangitain ay nangangahulugan na
makita ang
a) lahat ng mga bagay na mali sa sanlibutan ngayon.
b) nawawala at namamatay na mga tao kagaya ng

pagkakakita sa kanila ng Dios.

8 Kailangan nating magkaroon ng pangitain sapagkat

9 Tingnan ang iyong pangitain. Maging tapat ka sa
iyong sarili habang nilalagyan mo ng X ang kahon na
may kinalaman sa iyo.

Halos sa HindiANG AKING PANGITAIN Lahat Ng Palagi PalagiPanahon

Alang nadadama ang
pangangailagan ng Iba.

Ako'y nagmamalasalat sa mga
nangyayari sa buhay ng tao.

Ako'y may tapang na
magpatotoo.

Gusto kong ibahagi si
Jesus sa Iba.

Gusto kong tulungan ang Iba na
makasumpong kay Cristo.
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ANG PAGTATALAGA AY KAILANGAN

Layunin 3. Ipaliwanag kung ano ang lihim ng tunay na
pagtatalaga.

Ang ebanghelismo personal kagaya ng ating sinabi ay
isang bahagi ng gawaing ebanghelismo na iniutos sa lahat
ng mga Cristiano, subalit maliban na lamang na tayo ay
nakatalaga sa gawaing yaon, maliban na lamang na ating
kilalaning ito ay bahagi ng ating buhay, hindi natin maki-
kita ang mabuting bunga. Si Jesus ay lubos na naka-
talaga, anupat sinabi Niya sa Kanyang mga alagad: "Ang
pagkain Ko ay ang gawin at tapusin ang ipinagagawa ng
nagsugo sa Akin" (Juan 4:34). Si Jesus, ang pinakadaki-
lang ebanghelista na nabuhay, ay nagpatuloy na kumain
ng ganitong pagkain hanggang sa araw na Siya y sumigaw
nang malakas, "Tapos Na! Kanyang tinapos ang gawain
na ipinagagawa ng nagsugo sa Kanya.

Si apostol Pablo rin ay nakatalaga sa ebanghelismo
personal. Siya'y sinabihan ng Espiritu na sa Jerusalem
siya ay daranas ng maraming kahirapan. Pagkatapos nito
ang kanyang mga kamanggagawa ay nagsikap sa pamama-
gitan ng makataong kaalaman upang siya'y pigilin sa
pagtungo sa Jerusalem. Subalit ating pansinin ang sinabi
ni Pablo:

Bakit kayo umiiyak? Nalulungkot tuloy ang puso ko.
Handa ako, hindi lamang upang magpabílanggo sa
Jerusalem, kundi mamatay pa rin alang-alang sa Pangi-
noong Jesus (Mga Gawa 21 :13·14).

Nakita ni Pablo na mas mahalaga ang gawain kaysa sa
kanyang sariling buhay. Para sa kanya, walang pagkaka-
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iba kun! siya man ay mamatay o mabuhay. Ginawa niya
yaon alang-alang sa pagkakasugo sa kanya.

Gawin Mo Ito

piliin anI tamang salita sa loob ng saknong at isulat
ito sa puwang,

10Nakita ni apostol Pablo an! kanyang ~~~.,....,.~
(pwain/pqkain)

ay mas mahalaga kaysa sa kanyang ~~-::-~_~
(buhay /kalusulan)

U Muasabi natin kunZlayon, na an! --:-_~
(manlllpwal,awam)

ay mas mahalap kaysa sa _
(mangapwa/pwam)
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12Ang Iihirn ng tunay na pagtatalaga sa pagtupad ng
gawain ng Dios ay
a) aking ilalagay ang kalooban ng Dios nang higit sa

aking sariling pagnanasa.
b) aking gagawin ang aking naiisip na mabuti para sa

akin.

ANG PANANALANGIN AY KAILANGAN

Layunin 4. Ipaliwanag ang nagaganap kapag ang isang
Cristiano ay nananalangin tungkol sa panga-
ngailangan ng manggagawa.

Nang ipakita ni Jesus sa Kanyang mga alagad ang
kalakhan ng aanihin, ano sa iyong palagay ang Kanyang
isusunod na gagawin? Maaari nating isipin na dapat
Niyang ipadala ang mga alagad kaagad sa bukirin nI
aanihin. Subalit hindi Niya &inawa yaon. Sinabi Niya,
"Manalangin kayo sa may-ari ng aanihin na magsugo Siya
ng mga tagaani" (Lucas 10:2).

Kapag tayo'y nanalangin sa May-ari ng aanihin, ating
ipinakikita ang dakilang pagmamalasakit. Maliban na la-
mang na tayo ay nagmamalasakit, maliban na lamang na
ating mahalin yaong hindi pa nakakakilala kay Cristo,
maliban na lamang na ating kilalanin na sa pamamagitan
ng ating sarili ay hindi natin kayang tugunin ang panga-
ngailangan, tayo ay hindi mananalangin.

Isang araw l sa isang bundok na tinatawag n~ Sinai,
sinabi ng Dios kay Moises na Kanyang lilipulin ang
bayan ng Israel dahil sa kanilang kasalanan at pagsuway.
Sinabi Niya na Siya'Y muling magpapasimula at gagawa
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ng isang bagong bansa mula kay Moises. Bagaman ito ay
magdadala ng kaluwalhatian kay Moises, hindi Niya
tinanggap ang alok. Dahil sa kanyang pag-ibig sa bayan,
siya ay kaagad na nanalangin, at nakiusap sa Dios upang
Siya'y mahabag at magpatawad. Dininig ng Dios ang
kanyang panalangin, at ang kahilingan ay ipinagkaloob
(Exodo 32:32).

Ako'y naniniwala na ang Dios ay nagbuhos ng Kan-
yang Espiritu sa 120 na mananampalataya noong Araw
ng Pentecostes sapagkat nakita Niya ang kanilang mala-
king pagmamalasakit sa mga nawawala (Mga Gawa2:14).
Marami pang mga alagad ang nakakita kay Jesus na
umakyat sa langit patungo sa Kanyang Ama. Siya'y nari-
nig nila nang iniutos Niya sa kanila na maghintay sa Jeru-
salem sa pagdating ng Espiritu (Mga Gawa 1: 1-5). Subalit
120 lamang ang nagtipon upang maghintay na nanana-
langin upang tanggapin ang pangako. At sila ang mga isi-
nugo ng Panginoon sa Kanyang pag-aani.

Gawin Mo Ito

13 Ang mga Cristiano na talagang nagmamalasakit sa
mga taong nawawala ay
a) mananalangin.
b) mababalisa.

14 Ang mananampalataya na nanalangin noong Araw
ng Pentecostes ay
a) mga pinili ng Dios upang isugo sa Kanyang pag-

aani.
b) hindi talaga nakatalaga sa gawain ng Dios.
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15 Kapag tayo y nanalangin na ang Dios ay magpadala
ng manggagawa dapat nating kilalanin na
a) maaaring hindi Niya tugunin ang panalangin.
b) maaaring isugo Niya tayo.

ANG PAGPAPAKUMBABA AY KAILANGAN

Layunin 5. Ibigay ang kahulugan ng kapakumbabaan at
sabihin kung bakit kailangan ng isang Oistia-
nong manggagawa ito.

Ang isa sa mga panganib ng ebanghelismo personal ay
ang pagtingin ng manggagawa sa tagumpay na kanyang
ginawa nang mag-isa. Ikaw at ako ay isinugo ng Dios.
Ginagamit natin ang pangalan ng ating Panginoon sa
lahat ng ating gawaing pagsaksi. Kapag ang May-ari ng
pag-aani ay nagpala sa ating gawain at nilikha Niya na
ito'y magbunga, tayo ay dapat na mag-ingat sa pagmama-
yabang. Bagkus, tayo ay magalak sa ating Panginoon na
Siyang nagsugo sa atin. Maski na ang ating Panginoong
Jesus, na maaaring purihin kung gugustuhin Niya, naging
mapagpakumbaba at ibinigay ang lahat ng kaluwalhatian
sa Kanyang Ama.

Inihandog ni David ang kanyang sarili upang labanan
si Goliat (I Samuel 17:34:37). Ano ang kanyang layu-
nin? Pakinggan mo ang sinabi niya kay Goliat:

Ikaw ay naparito sa akin na may tabak, at may mala-
king sibat at may kalasag; ngunit ako 'y naparirito
laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo,
ng Dios ng mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
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Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking
kamay; at sasaktan kita, at pupugutin ko ang ulo
mo ... upang malaman ng buong lupa na may Dios sa
Israel. At upang malaman ng buong kapisanang ito na
hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng
tabak o sibat: sapagkat ang pagbabakang ito ay sa
Panginoon, at ibibigay Niya kayo sa aming kamay
(I Samuel 17:4547).

Hindi sinabi ni David na makikilala ng buong sanli-
butan na siya, si David, ay matapang. Ang kanyang nasa
ay malaman ng mga tao na ang Dios ay makapangyarihan,
na Siya'y nagliligtas sa lahat ng pagkakataon.

Bilang mga manggagawa sa bukirin ng pag-aani, tayo'y
dapat na magpakumbaba. Kailanman ay huwag nating
kukunin ang kaluwalhatian sa anumang nagawa natin.
Kailangang ibigay natin ang lahat ng kaluwalhatian sa
May-ari ng aanihin. Kailangang maging laan tayo na
tayo'y gamitin n~ Dios upang makita ng iba ang Kanyang
kaluwalhatian. Ito ang tunay na espiritu ng manggagawa
sa ebanghelismo personal.

Gawin Mo Ito

16Ang ibig sabihin ng salitang pagpapakumbaba ay
kasalungat ng salitang
a) hindi makasarili.
b) kayabangan
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17Ang manggagawang Cristiano ay dapat na magpa-
kumbaba at ibigay ang lahat ng kaluwalhatian sa
Dios sapagkat
a) Kung wala ang Dios, ang manggagawa ay walang

magagawa.
b) Ang bahagi ng manggagawa ay higit na malaki

kaysa sa Dios.

ANG PANG-UNAWA AY KAILANGAN

Layunin 6. Ipaliwanag ang dalawang bagay na dapat
malaman ng isang manggagawa sa ebang-
helismo personal upang siya).> maging ma-
bisa.

Alamin ang Takdang-Gawain

Totoong napakalungkot na makita ang isang ebang-
helista na nagsusumikap na gumawa ng isang gawaing
hindi naman sa kanya. Tayo ay mga kamanggagawa ng
Dios (I Corinto 3:9). Hindi lamang tayo gumagawa para
sa Dios. Sa ebanghelismo personal kagaya ng sa ibang
gawain sa iglesia, tayo ay may bahagi na dapat gampa-
nan, at gayon din ang Dios. Kapag ang dalawang bahagi
ay nalagay sa kanilang tamang lugar, magiging mabuti at
maganda ang ibubunga.

Tayo ay isinugo para maghasik ng binhi, para mag-
tanim, at para magdilig. Ang ibig sabilún nito ay kaila-
ngan nating ibahagi ang mabuting balita na ginawa ni
Cristo sa atin, at gamitin natin ang bawat pagkakataon
na dumarating sa atin para magpatotoo. Ang susunod na
gawain ay sa Dios, sa Kanyang Anak, at sa Espiritu Santo.
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Magandang makita na ang mga tao ay naliligtas. Ma-
gandang makita na sila ay lumalapit sa Dios sa pamama-
gitan ng ating mga patotoo. Subalit ating tatandaan na
hindi natin maaaring antigin ang tao sa kanilang kasala-
nan sa pamamagitan ng ating pananalita. Ang Espiritu ng
Dios ang Siyang umaantig sa kanila kapag tayo'y nagsasa-
lita. Hindi natin kailanman maililigtas ang tao sa kanilang
kasalanan. Subalit magagawa ni Cristo sa pamamagitan
natin.

Kaya nga, sa makakita ka ng maraming bunga o hindi,
lyong tatandaan na ang ating gawain, ang ating trabaho,
ay ikalat ang mabuting balita, upang magbigay ng babala
sa mga tao sa panganib ng kamatayang walang Cristo.
Sapagkat Siya na nagsugo sa atin ay nagsabi sa atin na
ang Kanyang Salita kailanman ay hindi mabibigong
abutin ang layunin nito (Isaias 55: 11). Kaya nga, huwag
nating ipagpalit o haluan ng iba pa ang pananagutan
natin sa Dios.

Alamin Ang Biblia

Ang isang manggagawa sa ebanghelismo personal ay
hindi makakaasa ng pagiging mabisa kung siya'y walang
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kaalaman sa Biblia, ang Salita ng DIos. Dapat nating
malaman ang malalaki at maliliit na bahagi nito. Dapat
nating malaman kung saan hahanapin ang mga talata sa
pakikípag-usap sa mga tao tungkol kay Cnsto. Dapat na-
ting maipaliwanag at magamit ang mga talata. Ang bawat
nanghihikayat ng kaluluwa, ang bawat Cnstiano, ay
dapat na magkaroon ng sapat na kaalaman sa Biblia para
sa kanyang sanlmg paglagong Cnstiano at karanasan.

Bilang mga ebanghehsta, dapat din nating Isaisip na
ang Salita ng DIos ang nagbibigay pananampalataya. Ang
Salita ang SIyang nagdadala ng pag-antig, Ito ay buma-
bago ng buhay Ito ang nagtuturo sa atin ng kabanalan.
Ito ang nag-ungat sa atin upang huwag tayong mahulog
sa kasalanan Kapag alam natin ang Salita, ItO ang tutu-
long sa atin upang sabihin ang tamang salita sa tamang
panahon.

Gawin Mo Ito

18 Bilugan ang utik ng mga tamang pangungusap
a) Ang ating gawain sa Dios ay hikayatin ang mga

tao sa katotohanan na sila ay makasalanan
b) Bilang mga manggagawa ng DIOS, tayo ay may

bahagi, at SIya ay may sariling bahagi,
k) Kailangan natin ang sakdal na kaalaman ng Biblia

upang maging ebanghehsta.

d) Kapag tayo'y hmdi nakakita ng bunga sa ating
personal na paggawa, ang ibig sabihm ruto ay
hindi natin ginagawa ang ating trabaho.

e) Ang pinakagawain ng Cristiano ay ang magbahagi
ng mabuting balita m Cnsto Jesus.
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g) Nalalaman natin na ang Salita ng Dios ay laging
umaabot sa Kanyang layunin sa pagdadala ng tao
kay Cristo.

19Sa iyong sariling salita isulat ang isang pangungusap
upang ipaliwanag ang ibig sabihin ng mga sumu-
sunod:

a) Alamin ang Takdang-Gawain .

b) Alamin ang Biblia .

-4 Tingnan kung Tama ang Iyong Mga Sagot

l Dios

2 Mga Mananampalataya kay Cristo

3 Mga kaluluwa ng mga lalaki't babae.

4 a Tama d Tama
b Mali e Mali
k Tama

5 a) Nais Niya na tayo ay manalangin upang ang
manggagawa ay humayo.

6 (Kahit na hindi rnagkakasunod-sunod)
a Ang mga tao ay namamatay na walang Cristo.
b Ang populasyon ng tao ay dumarami.
k Tayo ay hinirang ng Dios upang maging mga

manggagawa Niya.
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7 b) nawawala at namamatay na mga tao kagaya ng
pagkakakita sa kanila ng Dios.

8 Ito ang tanging paraan na ating makikita ang matin-
ding pangangailangan ng mga taong walang Cristo.

9 Isipin ang mga taong nakikilala mo na nawawala at
namamatay. Idalangin sa Dios ngayon na ikaw ay
bigyan ng pangitain upang humayo sa kanila na dala
ang mabuting balita.

10 gawain, buhay.

11 gawain, manggagawa.

12 a) aking ilalagay ang kalooban ng Dios nang higit sa
aking sariling pagnanasa.

13 a) mananalangin

14 a) mga pinili ng Dios upang isugo sa Kanyang pag-
aani.

15 b) maaaring isugo Niya tayo.

16 b) kayabangan
17 a) Kung wala ang Dios, ang manggagawa ay walang

magagawa.

18 a Mali d Mali
b Tama e Tama
k Mali g Tama

19 Ang iyong sagot: Ang aking sasabihin ay ganito:
a Ibahagi natin ang mabuting balita ni Jesu-Cristo,

at itiwala sa Dios ang susunod na hakbang.
b Kailangan natin ang pangkalahatang pang-unawa sa

Biblia at kaalaman ng mga susíng , talata upang
maging mabisang saksi.



Pagtagumpayan
ang mga
Hadlang

Ang apostol Pablo ay nasa bilangguan. Hindi siya
makapangaral ng mabuting balita ni Crtsto. Hindi na rin
siya makalakad upang makapaglingkod sa mga panga-
ngailangan ng mga tao. Hindi na rin siya makalapit sa
mga tao. Siya na ang gusto ay magsalita tungkol sa kano
yang Tagapagligtas ay nakakadena sa isang selda. Gayun-
man ay kanyang nasabi, "Hindi nakakadena ang Salita ng
Dios" (2 Timoteo 2:9)"!

Maraming hadlang o mga harang sa daan na maaari na-
ting maranasan sa pagsusumikap na makapagbahagi ng
mabuting balita ni Cristo. Ang mga hadlang na ito ay
magkakaiba sa bawat bansa, at sa mga kultura. Hindi
natin maipagwawalang-bahala ang mga suliraning ito
kung nais nating mahikayat ang mga tao kay Cristo.

Ngayon na aking nakita ang kahanga-hangang gawa ni
Cristo sa aking buhay, ako'y naniniwala na walang maka-
hahadlang nang sapat upang mapigil ang pagkalat ng
ebanghelyo. Ang Salita ng Dios ay lalaganap sa lahat ng
dako. Ang mabuting balita ni Cristo ay walang nakíki-
lalang hangganan o lipi.
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Ang sabi ng isang kawikaan, "Ang pag-iingat ay mas
mabuti kaysa sa gamot." Ako'y naniniwala na kapag
ating nalaman ang mga hadlang, mas higit nating ma-
pagtatagumpayan ang mga ito. Nakita natin sa ating mga
naunang aralin ang ilang pangangailangan ng pagbabahagi
ng mabuting balita. Ngayon ay ating titingnan kung
paano mapagtatagumpayan ang ilang mga hadlang sa pag-
babahagi ng ebanghelyo. Tandaan na sa Dios ang mga
imposible ay nagiging posible.

Sa araling ito ay pag-aaralan mo ang .....

Hadlang na Pangkalagayan
Hadlang na Pangrelihiyon
Hadlang na Pangwika
Hadlang na Panlipunan
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Ang araling ito ay makatutulong sa iyo na ....

• Makilala ang mga hadlang sa ebanghelismo personal
at malaman kung paano ito mapagtatagumpayan.

HADLANG NA PANGKALAGAY AN

Layunin l. Ipaliwanag kung paanong ang Dios ay tumi-
tingin sa kalagayan ng tao.

Sa maraming bansa ng sanlibutan, may isang malaking
mithiin sa puso ng mga tao na matuklasan ang kanilang
tunay na kalagayan o pagkakakilanlan. Ang isang Ameri-
kano ay ayaw na matawag na Pranses. Ang isang mama-
mayan ng Inglatera ay ayaw matawag na Aleman. Ang
isang Africano ay ayaw na matawag ng alin man sa mga
ito. Sa lahat ng dako, ipinagmamalaki ng mga tao ang
kanilang sariling lahi, kung sino sila. Ito ay normal,

Bilang mga manggagawang Cristiano, dapat nating
pagmasdan ang mga tao kagaya ng pagmamasid sa kanila
ng Dios. Ang pag-ibig ng Dios ay tumatakip sa lahat. Ini-
ibig Niya ang buong sanlibutan! At ang ibig sabihin nito
ay lahat ng bansa, lahat ng lahi, anumang wika o kulay.
Nang ang Espiritu Santo ay dumating upang magbigay ng
kapangyarihan sa mga alagad para sumaksi kay Cristo,
naroroon sa Jerusalem ang mga kinatawan ng lahat ng
tao buhat sa bawat bansa ng sanlibutan. Silang lahat ay
nakarinig sa mga alagad na nagpupuri sa Dios sa kanilang
sariling wika (Mga Gawa 2:1-12).

Ang Israel bilang isang bansa, ay may magandang
kalagayan sa sanlibutan. Sa kapanahunan ng Biblia, sína-
sabing ito ay sumasakop sa sentrong bahagi ng kilalang
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sanlibutan. Ito ay daluyan ng patalastasan o komunikas-
yon. Ang mga barko mula sa iba't ibang bansa ay duma-
daan sa maliit na dagat ng bansang ito. Tiyak na nasa isip
ng Dios ang lahat ng bansa nang Kanyang ISUgOsi Jesus
doon. Sa gayon, ang ebanghelyo ay nasa kalagayang
madaling maabot ng buong daigdig. Ang lahat ng bansa
ay magkakatulad sa mata ng Dios.

Sa langit ay magkakaroon ng mga tao mula sa iba't
ibang bansa, nangag-aawitan, at nangagpupuri sa Dios sa
bawat wika. Si Apostol Juan ay nakakita ng pangitain
nito (Apocalipsis 7 :9).

Si Jesus na nagligtas sa Africanong kagaya ko ang Siya
ring nagligtas sa iyo, anuman ang iyong bayang pinag-
mulan. Tayo ay magkakaiba. Tayo ay kumakain ng mag-
kakaibang pagkain. Ang ating mga salita at
ang paraan ng atmg pagdadarnrt ay magkakaiba Subalit
tayo ay ginawang usa ni Jesus. Ang Espmtu Santo ang
nagbibígkis sa atin.

Sa Ibang bansa nagiging kaugalian ng mga tao ang
kumuha ng mga pangalang Cristiano kapag sila y nagi-
gmg Cristiano. Subalit dapat natmg alalahanm na ang
katotohanan ng pagkuha ng pangalang Cnstiano ay hindi
bumabago sa buhay ng tao. Ikaw ay hmdi isinugo ru
Jesus para baguhin ang pangalan ng mga tao ang mga
paraan ng paggawa nila ng mga bagay. Ikaw ay Kanyang
ISinUgO upang ibahagi ang iyong buhay Cristiano at
pananampalataya sa kanila, upang ang kanilang buhay
ay mabago.

Ang Espiritu na nanguna kay Felipe sa Africanong nasa
disyerto (Mga Gawa 8:9) ang SIya ring nanguna kay
Pablo sa Europa (Mga Gawa 16:6-9). Ang Espiritu na
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dumating sa mga alagad noong Araw ng Pentecostes
(Mga Gawa 2 :4) ang Siya ring bumaba sa bahay nina
Cornelio (Mga Gawa 10:45). Kung ikaw at ako ay naka-
aalam na ang pakikitungo ng Dios sa lahat ng tao ay
pareho, makikita natin ang mga tao kagaya ng pagtingin
ng Dios sa kanila. Ating mapagtatagumpayan ang mga
hadlang na panlalu at pangwika. Saka pa lamang tayo



Pagtagumpayan ang mga Hadlang 99

magagamit ng Dios, hindi lamang sa ating sariling taha-
nan at bansa, kundi maging sa ibang mga tao na kakaiba
sa atin.

~~

1Nais ng Dios na baguhin ang ating ~ _

Gawin Mo Ito

(kalagayan/buhay)

2 Sa mata ng Dios, ang lahat ng tao ay _

(pantay-pantay/may mataas at mababa)

3Kapag ating pinag-usapan ang ating kalagayan, ang
ibig nating sabihin ay _

(kung.paano tayo kumikilos/kung sino tayo).

4 Bilang mga Cristiano, dapat nating alisin ang _

(hadlang/pagkakaisa)

HADLANG NA PANGRELIHIYON

Layunin 2. Sabihin kung paanong ang manggagawang
Cristiano ay magtatagumpay sa hadlang na
pangrelihiyon.

Maraming relihiyon sa sanlibutan. Sa bansang umuun-
lad, ang bawat tribo o pook ay may sariling relihiyon o
kaya nama'y may iba't ibang relihiyon. Ito, kung gayon,
ang isa sa mga mahihirap na hadlang na ating makakatag-
po sa pagsusumikap na mahikayat sila kay Cristo.
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nang ulit na ang mga tao ay nagsalita sa akin, "Hindi
ko maiiwan ang reliluyon ng aking ama. Kailangang
ako'y maging tapat sa tradisyon ng aking ama. Ang Cris-
narusmo ay banyaga sa aming mga ninuno. Ito ay relihi-
yon ng mga puti. Hindi ko ito mapapaniwalaan." Ano
ang lyong gagawm kung ikaw ay haharap sa gayong mga
hadlang?

Una, ipakita mo sa mga tao ang pagbabago na naga-
nap sa iyong buhay. Sabihin mo na ang Dios ay nagma-
mahal sa kanila. Huwag kang makipagtalo, wala kang ma-
kukuha roon! Tandaan ang sinabi ni apostol Pablo. Siya
man ay katulad ng ganitong mga tao. Siya ay may relihi-
yon ng kanyang ama. Siya ay tapat at totoong nakatala-
ga sa lahat ng tradisyon ng kanyang pamilya. Kinuha
niya ang mga lalaki, babae, at mga bata na nagsasalita
tungkol kay Jesus at sila'y Ibinilanggo niya. Para sa kan-
ya ang Cnstianismo ay Isang bagay na bago, lubos na
laban sa kanyang kultura at sa relihiyon ng kanyang ama.
Siya mismo ay kasangkot sa pagpatay sa ilang mga saksi
ng mabuting balita (Mga Gawa 8:1-3). Gayon pa man
ang lalaking ito ay nakakilala kay Cristo, at nakahandang
lumimot sa lahat niyang paniniwala noon.

Sa mga Gawa 8'9 ating mababasa ang tungkol sa isang
lalaki na tinatawag na Simeon na gumulat sa lahat sa
pamamagitan ng kanyang madyik. Ako rin ay nakakita
ng mga taong katulad mya na tila ba may dakilang
kapangyarihan sa kanilang pag-uugaling pangrelihiyon.
Sila ay mga taong kinikilala. Magkakaroon lamang ng
handaan, paghahasik ng bmhi, kasalan. o paglilibmg ayon
sa payo rula. Gayon pa man ay nakakita rin ako ng ilan
sa kanila na tumanggap kay Jesus bilang kanilang Taga-
paghgtas. Ang kanilang mga buhay ay ganap na nabago.
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Kanilang sinunog ang kanilang mga diosdiosan at tumigil
sila sa pagmarnadyik. Walang sinumang nagsulsol na kani-
lang gawin yaon. Ito'y kanilang ginawa dahilan sa karu-
lang nakilala ang Panginoong Jesu-Cnsto .

.:Á'- -: ..,

- _ ...

Walang hadlang na hindi makakaya ng kapangyarihan
ng mabuting bahta. Huwag mawalan ng pag-asa sa inyong
pagsaksi. Huwag matakot na ibahagi ang ginawa ni Cristo
sa inyo. Ang ating Panginoon ay magpawalang-hanggan,
hindi nagbabago. Sinabi Niya, "Humayo," sapagkat "ang
lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na
sa akin ... " (Mateo 28:8). At maski na ang kamatayan o
ang impierno man ay hindi makapipigil sa pagpapakalat
ng mabuting balita. Sinikap ng Emperyo ng Roma, suba-
lit sila'y nabigo. Walang hadlang na pangreliluyon na
hindi kayang talunin ng kapangyarihan ng mabuting bali-
ta! Hindi natin magagawa Ito sa ating sarili lamang, suba-



102 Ebanghelismo Personal

lit ang Espiritu Santo na gumagawa sa atin ang gagawa
nito!

~~--/...~ Gawin Mo Ito

5 Ang pinakamabisang paraan para madaig ang pangre-
lihiyong hadlang kapag nakikípag-usap tayo sa iba
ay

a) pagsisikap na hikayatin siya na ang kanyang reli-
hiyon ay mali.

b) sabihin sa kanya na sinubok mo ang kanyang reli-
hiyon at ito'y hindi nakabuti sa iyo.

k) ipakita ng iyong buhay na ikaw ay may higit na
mabuting maibibigay na handog.

6 Hindi na kailangan pang matakot tayo sa pagbaba-
hagi ng mabuting balita sa mga taong relihiyoso
sapagkat

a) ang kapangyarihan ng ebanghelyo ay mas maka-
pangyarihan kaysa sa ibang kapangyarihan

b) sila'y mabubuting tao.

7 Ikaw ba, o may kilala ka ba, na tumanggap kay Cris-
to na nagbuhat sa ibang relihiyon? Kung ang sagot
mo ay oo, bakit ka nagpasiya, o bakit siya nagpasi-
yang umalis doon?
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HADLANG NA PANGWIKA

Layunin 3. Magbigay ng dalawang hadlang na pangwika
at mga paraan ng pagtatagumpay dito.

Mas higit mong kilala ang iyong kababayan kaysa
kanino pa man. Sapagkat nalalaman mo ang kanilang
wika. Kaya nga, mas madali para sa iyo ang sumunod sa
mga plano ni Cristo para maibahagi ang ebanghelyo sa
pamamagitan ng pagsaksi sa tahanan.

Subalit ako'y naniniwala na nang tayo'y iniligtas ni
Cristo at isugo upang maging saksi ng Kanyang pag-ibig,
matutulungan din Niya tayo na mapagtagumpayan ang
mga hadlang na pangwika. Matutulungan Niya tayong
matutuhan ang kanilang wika upang maibahagi sa ibang
tao ang ginawa ni Cristo sa atin.

Maraming misyonero ang binigyan ng palayaw na
"Afrícano" dahil sa paraan ng kanilang pagsasalita ng
aming wika. Maraming manggagawang Cristiano sa aming
bansa ay nag-aaral ng ibang wika para lamang abutin ang
mga tao mula sa ibang tribo para kay Cristo. Kapag ang
Panginoon ay nagbigay sa iyo ng pagkakataon upang
mag-aral ng wika, gawin yaon. Ito ay magbibigay sa iyo
ng maraming pagkakataon upang maibahagi ang mabu-
ting balita ng kapangyarihang magligtas ni Cristo.

Si Apostol Pablo ay hindi na nangangailangan ng taga-
pagsalin, sapagkat alam niya ang salitang Hebreo at Grie-
go, at maaaring ang iba pang mga wika. Kapag ikaw ay
pinangunahan ng Dios upang ibahagi ang mabuting balita
sa mga taong iba ang wikang sinasalita, walang dahilan
para ang hadlang na ito ay purnigíl sa iyo.
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Mayroon pa ring hadlang na pangwika sa kaharap
nating 2/3 ng populasyon ng sanlibutan. Yaon ay ang
suliraning di-pagkaalam bumasa o sumulat ("Illiteracy")
- may mga taong hindi marunong bumasa o sumulat ng
kanilang sariling wika.

Totoong ang mga Bansang Nagkakaisa (United
Nations) ay gumugugol ng malaking salapi sa programang
pang-edukasyon. Totoo rin namang maraming bansa ang
nagbibigay-diin sa programang pang-edukasyon bilang
tugon sa kanilang paglagong pangkabuhayan. Ang Biblia
ay isinalin sa mahigit na 1,000 wika. Gayon pa man 2/3
ng mga tao ng buong sanlibutan ay hindi makabasa nito.
Sa aking bansa lamang ay may 95% ng populasyon ang
hindi makabasa o makasulat.

Paano tayo magtatagumpay sa gayong napakalaking
hadlang? Hindi tayo makapagbibigay ng Biblia o babasa-
hing Cristiano sa kanila na lundí marunong bumasa mto.
Ito ba ang siyang pipigil sa atin sa pagsisikap na mahika-
yat sila para kay Cristo? Lumayo nawa sa atin ang
gayong kaisipan!

Ang ating Panginoon ay nagtagumpay sa hadlang na
ito. Kapag Siya'y nagsasalita sa mga Pariseo, sinasabi
Niya ang Salita ng Dios: "Hindi n'yo nababasa ... ?
(Mateo 19:40). Subalit kapag Siya'y nagsasalita sa mga
karaniwang tao, Siya'y nagsasalita sa kanilang pang-araw-
araw na pamumuhay. Ginawa Niya ito upang kanilang
maunawaan ang pag-ibig ng Dios. Halimbawa, sinabi ni
Cristo na ang Dios ay nagmamalasakit sa atin na maging
ating mga buhok sa ulo ay bilang ng Dios (Mateo 10:30).
Sa pagsasalarawan sa kahanan ng Dios, sinabi Niya sa
kanila ang kasaysayan tungkol sa lalaking naghahasik ng
binhi, lmg isang handaan sa kasalan, at ng nawawalang
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salapi. Siya ay praktikal, anupa't lahat ng taong nakiki-
nig sa Kanya ay nagagalak (Marcos 12:37).

Ang mga taong hindi makabasa o makasulat ay ma-
aaring turuang magsaulo ng mga talata ng kasulatan.
Kapag ang Salita ng Dios ay nasa kanilang mga puso, ito
ang siyang maglalayo sa kanila sa kanilang mga kasalanan
(Mga Awit 119:11).

Gawin Mo Ito

8 Ang dalawang hadlang na pangwika ay:

a. .
b ...

9Paano nagtagumpay si Jesus sa suliraning di-pagka-
alam bumasa o sumulat?

a) Tinuruan Niya ang tao na bumasa ng Kasulatan.
b) Gumamit Siya ng mga kasaysayan hango sa kani-

lang pang-araw-araw na buhay upang turuan sila
ng mga espiritual na katotohanan.

10Kung ikaw ay ipinadala ng Dios sa mga taong ang
wika ay hindi mo alam, ano ang pinakamabuting
gagawin?

a) Sikaping pag-aralan ang kanilang wika.
b) Maghanap ng taong makakausap mo na siyang

magsasalin ng iyong mensahe sa mga tao.
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HADLANG NA PANLWUNAN

Layunin 4. Ipaliwanag kung ano ang gagawin ng isang
nagpapahayag ng ebanghelyo kapag huma-
harap sa hadlang na panlipunan.

Ang pagkakatatag sa ilang grupo ay maaaring humad-
lang sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Halimbawa, halos sa
buong bansa ng Africa, ang karunungan ay kaugnay ng
edad ng tao. Ito'y pinaniniwalaan na kapag ikaw ay
tumatanda na, higit kang nagiging maalam. Kaya nga
hindi nararapat na ang nakababata ay magsalita ng kan-
yang pinaniniwalaan sa isang nakatatanda sa kanya. Ka-
ilangan ng isang kabataan ang lakas ng loob sa gayong
pagkakataon upang magsalita.

Tayo ay hindi nag-iisa sa pagharap sa ganitong uri ng
hadlang. Maging si Jesus ay humarap sa ganito. Sa edad
na 12 siya'y nagsalita sa mga dalubhasa sa batas, at
silang lahat ay namangha. Para sa kanila ito ay di-pangka-
raniwang kaalaman mula sa isang bata (Lucas 2:47). Sa
huling bahagi ng Kanyang gawain, yaong mga nagnais
na Siya'y pigilin sa pagpapalaganap ng mabuting balita
ng Dios ay nangag-usapan tungkol sa Kanyang pinagmu-
lan. Pati ang Kanyang mga kaibigan ay nagtatanong na
rin kung alam Niya ang Kanyang ginagawa (Marcos
3:21).

Ang lalaking bulag na pinagaling ni Jesus ay nagsikap
na magsalita sa mga lider ng relihiyon na si Jesus ay nag-
mula sa Dios, subalit hindi nila ito matanggap. Ni hindi
nila kinikilalang Siya'y karapatdapat na magsalita sa
kanila tungkol sa Dios. Sila ay mga matatanda, at dahil
dito ay mas matatalino kaysa sa Kanya (Juan
9 :28-29 .34).
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Si Timoteo ay isang batang pastor na iniligay ni apos-
tol Pablo na tagapangasiwa ng iglesia sa Efeso. Siya rin
ay humarap sa hadlang na panlipunan bilang isang kaba-
taan. Kaya nga't si Pablo ay sumulat sa kanya ng pampa-
lakas-loob. Si Pablo ay nag-utos sa kanya sa harap ng
Panginoon at ng Kanyang banal na mga anghel na tangga-
pin niya ang pananagutan (Timoteo 4: 11 ,12).

~. '0 _ '" ,.. r

Maaaring ikaw rin ay haharap sa mga hadlang na panlipu-
nan. Maaaring ikaw ay patnubayan upang sumaksi sa
mga taong mataas ang katungkulan sa sanlibutan o sa
mga taong may mataas na pinag-aralan, o kaya ay sa
mayayaman. Maaaring ikaw ay tingnan nilang napakaaba
upang magsabi sa kanila ng pag-ibig ng Dios Subalit
huwag kang titigil na ibahagi ang mabuting balita. Iyong
alalahanin na Siyang nagsugo sa iyo ay laging sasaiyo.
Siya ang magbibigay ng karunungan. Si Cristo ay nagta-
gumpay. Si Timoteo ay nagtagumpay. Ikaw rin ay mag-
tatagumpay!
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Gawin Mo Ito

11 Bilugan ang titik ng tamang pangungusap.

a Kung aking susundin ang halimbawa ni Jesus,
ako'y hindi na matatakot na sumaksi sa mga
taong may mataas na kalagayan sa buhay.

b Kailangang ako'y magsalita tungkol kay Cristo sa
mga nakababata sa akin.

k Ang kaalaman at ang katapangan ay kailangan sa
pagbabahagi ng mabuting balita sa mga taong
kaiba kaysa sa atin.

d Ako'y dapat na maging handa sa lahat ng pana-
hon upang magsabi sa iba ng tungkol kay Cristo.

e Kapag ating nadadama na hindi tayo karapatda-
pat na magsalita sa ibang tao tungkol kay Cristo,
tayo'y kailangang manahimik.

12 Ano ang pinakamahalagang katotohanan na iyong
natutuhan sa araling ito?

Tingnan kung tama ang iyong mga sagot. Sagutin
ang talaan ng estudyante para sa ikaanim na aralin.
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Tingnan kung tama ang Iyong mga Sagot

1 buhay
2 pantay-pantay
3 kung
4 hadlang
5 k) ipakita ng iyong buhay na ikaw ay may higit na

mabuting maibibigay na handog.
6 a) ang kapangyarihan ng ebanghelyo ay mas maka-

pangyarihan kaysa sa ibang kapangyarihan.
7 Ang iyong sagot. Ako'y nagagalak na si Jesu-

Cristo ay nagbibigay ng bagong kahulugan sa alang
buhay.

8 a Pagnanasang ibahagi ang mabuting salita subalit
hindi alam ang kanilang wika .

b Ang pagsusumikap na sumaksi sa isang tao na
hindi marunong bumasa ng Biblia.
("llliteracy" - di-kaalamang bumasa o sumu-
lat)

9 b) Gumamit Siya ng mga kasaysayang hango sa
kanilang pang-araw-araw na buhay upang turuan
sila ng mga espiritual na katotohanan.

1 O a Sikaping pag-aralan ang kanilang wika.
11 a Tama k Tama e Mali

b Mali d Tama
12 Ang iyong sagot. Aking sasabihin na ang Salita

ay híndi maaanng talian ng kadena, at walang
kapangyarihan na maaanng pumigil upang ang mabu-
ting balita ay ikalat sa lahat ng tao sa lahat
ng dako!



Isaalang - alang
•ang lyong

Paglapit
Ang aming bayan ay may kawikaan na nagsasabi:

"Sa isang tungkod ay mapangangalagaan mo ang 100
tupa, subalit sa 100 tao, kailangan mo ang 100 tungkod."

Ang mga tao ay magkakaiba. Maging sa ibang bansa,
isang tribo, isang pamilya, hindi mo maaaring pakitungu-
han nang magkakatulad ang bawat isa. Ang mabisa sa
aming bansa ay maaaring hindi mabisa sa inyong bansa.
At ang mabisa naman sa inyong bansa ay maaaring hindi
magkagayon sa aming bansa. Madalas, tayo ay kailangang
gumamit ng iba't ibang paraan ng paglapit sa isang tao.
Kapag ating tinatalakay ang paraan ng paglapit sa pama-
mahayag ng ebanghelyo, ang ibig nating sabihin ay mga
hakbang na ating ginagawa upang maabot ang isang tao
kay Cristo.

Maaari mong itanong ngayon, "Paano ko malalaman
na ang isang paraan ay maaaring gamitin sa isang tao?"
Inaamin ko ang katotohanan, hindi ko alam. Kailangang
ikaw ay patuloy na sumubok hanggang sa masumpungan
mo ang tamang hakbang. Maging handa ka na magbago
kung kinakailangan at bigyang laya ang Espiritu Santo na
pangunahan ka.

Katatapos pa lamang nating pag-aralan kung paano
pagtatagumpayan ang ilan sa mga mahahalagang hadlang
na may kinalaman sa kultura. Isaisip yaon habang pinag-
aaralan ang mga paraan ng paglapit sa tao.
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-~~--

Sa araling ito ay pag-aaralan mo ang ...

Maging Natural
Huwag Humatol
Magpakita ng Paggalang
Magkaroon ng Pagmamalasakit

Ang araling ito ay makatutulong sa iyo na ...

• Maunawaan na ang tamang paglapit ay makatutu-
long sa iyo na mahikayat ang tao kay Cristo .

• Magsanay sa paggamit ng mga positibong paglapit sa
pagbabahagi ng mabuting balita sa iba.
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MAGING NATURAL

Layunin -1. Magbigay ng halimbawa ng isang positibo at
natural na paglapit sa pagbabahagi ng mabu-
ting balita.

Kung tayo ay manghilúkayat ng kaluluwa, kailangang
maunawaan natin ang mga paraan ng paglapit na makatu-
tulong sa atin para maibahagi ang mabuting balita. Una,
kailangan ang ating mga salita at pagkilos ay maging
buhay na patotoo. Pagkatapos nito ay kailangang maging
natural tayo at tumingin ng mga paraan sa pagbabahagi
sa mga tao sa kalagayan na kanilang mauunawaan.

Si Jesus ay lumapit sa babaing Samaritana bilang isang
manlalakbay na nangangailangan ng tulong. Maging ang
babaing makasalanan ay maaaring tumulong kay Jesus.
Hindi Niya inisip ang Kanyang sarili na banal para kaila-

...-..

_.~ .. , o ••



Isaalang-alang ang iyong Paglapit 113

ngang tulungan Siya. Salungat pa nga rito, sinabi Niya,
"Makikiinom na nga" (Juan 4:7). Sa aking bansa ang
tawag sa ganitong uri ng paglapit ay paglapit ng dayuhan
o ng manlalakbay.

Sa paggamit ng gayong natural na paglapit, tinagpo ni
Jesus ang pangunahing pangangailangan ng babaing
Samaritana. Nagawa Niyang ibigay sa kanya ang tubig na
buhay. Nababasa natin sa Matandang Tipan na ang alipin
ni Abraham ay gumamit ng gayon ding paglapit nang
sabihin niya kay Rebecca sa tabi ng balon, "Bigyan mo
ako ng maiinum mula sa iyong banga" (Genesis 24: 17).

Hindi pa ako nakarating sa maraming bansa. Subalit
saanman ako pumaroon, aking napupuna na ang mga tao
ay gustong tumulong sa ibang nangangailangan. Kung
bibigyan mo lamang ang isang tao ng pagkakataon na
gawin ang maliit na paglilingkod para sa iyo, maaaring
siya'y makikinig sa iyong ibabah.aging mabuting balita.

Ginamit ni Apostol Pablo ang natural na paglapit.
Nang siya'y pumunta sa Atenas, siya'y nalungkot na mai-
nam nang kanyang makita na ang buong lunsod ay
punung-puno ng mga diosdiosan. Gayon man, nang
siya'y magsalita sa mga tao, gumamit siya ng kaalaman.
Nagawa niyang magsalita ayon sa kanilang pananaw.
Sinabi niya:

"Mga taga-Atenas, napansin kong lubha kayong
reliyohoso. Sapagkat sa paglalakad ko'y napansin
kong marami kayong mga altar. Mayroon pa akong
nakitang dambana na may nakasulat ng ganito: 'Sa
di-kilalang Dios'. Ang Dios na iyon, na sinasamba
ninyo bagamat hindi ninyo nakikilala, ang Siya kong
ipinahahayag sa inyo." (Mga Gawa 17:23)
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Sa ganito kasimpleng pananalita tungkol sa kanilang
buhay, nakuha ni Pablo ang kanilang pansin. Bagaman
sila'y mga sumasamba sa diosdiosan, nagawa ni Pablo na
ibahagi sa kanila ang mabuting balita sa pamamagitan
ng paggamit ng kanilang sinasambang diosdiosan. Bunga
nito, ang ilan sa kanila ay sumampalataya at sumama sa
kanya (Mga Gawa 17 :34).

Ngayon, halimbawang sinabi ni Apostol Pablo,
"Kayo'y mga makasalanan, pupunta kayong lahat sa
impierno. Ang isang sumasamba sa diosdiosan ay hindi
makakakita sa DIOS." Kung ginawa niya ito, ako'y
naniniwala na kaiba ang magiging resulta. Malamang na
walang naniwala nang araw na yaon.

Isipin kung paanong ibinalita sa iyo SI Jesus. Sila ba
ay gumamit ng natural na paglapit? Hindi natin
mahihikayat ang mga tao sa pamamagitan ng negatibong
paraan ng paglapit. Kailangang tayo ay magpakilalang
kabilang sa kanila sa pamamagitan ng pagiging natural at
positibo.

Isang araw, maraming taon na ang nakalilipas,
sinamahan ko ang aking tiyuhin, isang pastor sa isang
baryo. Natatandaan ko pa ang paraan ng kanyang pag-
lapit sa mga tao. Ang mga tao sa baryong yaon ay guma-
gawa ng mga paghahandog na hayop sa pag-asang ang
kanilang mga dios ay malulugod sa kanila. Sinabi ng
aking tiyuhin na ang handog na hayop ay hindi isang
bagong bagay. Sinabi niya na ang Dios ay nalulugod sa
mga handog, at minsan pa nga sinabi ng Dios sa Kanyang
bayan na gawin ito nang palagian.

Hanggang sa bahaging ito, ang buong baryo ay naka-
tayo sa kanyang harapan at iniinom ang kanyang mga
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salita. Ni hindi pa sila nakaririnig ng gayong bagay noong
una. Sila'y bihasa na sa mga negatibong paraan. Pagka-
tapos nito ang aking tiyo ay nagpatuloy na magpalíwa-
nag na ang takdang panahon ay dumating, isinugo ng
Dios ang Kanyang bugtong na Anak na si Jesus bilang
handog. Sinabi niya na si Jesus ay namatay sa krus upang
iligtas ang buong sansinukob. At mula sa araw na yaon
hanggang sa ngayon ang Dios ay hindi na nangangaila-
ngan pa ng handog na hayop. Si Jesus na ang gumanap
noon. Tayo ay makalalapit na sa Kanya, magsalita sa
Kanya, at Siya'y dirinig sa atin.

Ang aking tiyuhing pastor ay gumamit ng isang
positibong paraan ng paglapit sa pamamahayag ng isang
paksang katanggap-tanggap sa lahat ng tao, at marami
ang nahikayat kay Cristo. Ang ilan sa mga taong
nahikayat noo'y sila naman ngayon ang nagpapalaganap
ng mabuting balita ni Cristo.
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Gawin Mo Ito

1Paano natin matutulungan ang isang tao na namu-
muhay sa kasalanan?
a) Sabihin mo sa kanya na siya'y patungo sa

impierno kung hindi siya magbabago.
b) Sumama sa kanyang paggawa upang higit natin

siyang matulungan.
k) Ipakita sa kanya kung paanong ang dating maka-

salanang buhay ay binago ng pag-ibig ni Cristo.

2 Isulat sa puwang ang isa (l) sa bawat paglapit na
positibo. Isulat sa puwang ang dalawa (2) kapag ang
paglapit ay negatibo.

· .. a. Maging mapagpuna . .. d.Tumanggap ng
tulong

.. e.Humatol

... g. Magpakita ng
pag-íbíg

· .. b. Maging natural
· .. k. Maging matulungin

HUWAG HUMATOL

Layunin 2. Magbigay ng dalawang halimbawa mula sa
Biblia ng damdamin ng Dios sa mga taong
makasalanan.

Tayo ay hindi hinatulan ng Dios. Nang si Adan at si
Eva ay nahulog sa kasalanan, maaaring wasakin sila ng
DIOS noon din. Subalit hindi Niya ginawa yaon. Siya'y
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lumapit sa kanila sa tirug na nakikiusap, tumatawag,
"Adan, nasaan kayo?" (Genesis 3:9)

Sa panahon ni Haring David, ang buong sanlibutan ay
punung-puno ng kasalanan. Ang mga tao sa lahat ng
bansa ay sumasamba sa mga diosdiosan. Ang ilan sa
kanila ay naghahandog ng kamlang mga anak sa dios sa
pamamagitan ng paglalagay sa kanilang anak sa apoy
(Levitico 18:21) Maging ang bayan ng Israel ay lumimot
sa kanilang Dios. Sila ay naging kagaya ng ibang bansa.
Sa katotohanan. isinulat ni Haring David ito:

Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang
Dios- sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng
kasuklarnsuklam na mga gawa; walang gumagawa ng
mabuti; Silang lahat ay nagsíhíwalay; sila'y magkaka-
sama na naging kahalayhalay; Walang gumagawa ng
mabuti, wala, wala kahit isa. (Mga Awit 14:1,3)

Kung lyong nsipin na nang ang DIOSay tumingin sa
sanlibutan at nakita ang mga kasalanan nito, Kanyang
hahatulan tayo at ibabagsak ang Kanyang galit sa atin.
Subalit hindi nagkagayon, pansinin ang Kanyang sina-
sabi:

Magsiparito kayo ngayon, at tayo'y magkatuwiranan,
sabi ng Panginoon: Bagaman ang inyong mga kasala-
nan ay magmg tila mapula ay magiging mapuputi na
niebe; bagaman maging mapulang gaya ng matingkad
na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa (Isaias
l: 18)

Ang DIOS ay nakikiusap sa tao. SIya'y nagagaht sa
kasalanan, subaht uuibig NIya ang makasalanan. Nang
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Siya'y tumingin mula sa langit, nakita Niya ang tao na
hindi lamang makasalanan. Nakikita rin Niya ang mga
tao na nakaupo sa kadiliman na hindi alam kung saan
pupunta at kung ano ang gagawin. Nakikita Niya sila
na sinira ng kasalanan. Hindi na Niya masasabing ang
lahat ay mabuti. Sa kabila ng lahat ng ito, ating mababa-
sa na Kanyang iniibig ang buong sanlibutan kung kaya't
ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak. Ayaw
Niyang hatulan ang sanlibutan, subalit ninais Niyang
iligtas ito (Juan 3:16-17).

Tayo ay hindi hinatulan ni Jesus. Ito ay hindi bahagi
ng Kanyang misyon. Nang Siya'y magsalita sa babaing
Samaritana, alam Niya na ito'y namumuhay sa kasalanan.
Alam Niya na ayon sa kautusan siya ay dapat na batuhin
hanggang mamatay. Subalit Siya'y may pagmamalasakit,
at Siya'y naghandog ng walang hanggang tubig na buhay.
Alam Niya na ang tubig na buhay ay maglalapit sa kanya
sa Dios at maglalayo sa kanya sa kasalanan (Juan 4: 10).

Mababasa natin sa Biblia ang tungkol sa babaing
inakusahan ng pangangalunya. Mahigit sa dalawa ang
saksi laban sa Kanya. Walang sinuman, maging ang kan-
yang asawa o ang panaghoy ng kanyang mga anak, ang
makapagliligtas sa kanya sa kamatayan sa pamamagitan
ng pagbato. Subalit si Jesus ay naroroon. Sinabi Niya,
"Ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato
sa kanya" (Juan 8:7). Walang sinuman ang makabato sa
kanya sapagkat silang lahat ay makasalanan. Tanging si
Jesus lamang ang maaaring gumawa noon. Subalit Kan-
yang sinabi:'

"Nasaan na sila? Wala bang humatol sa iyo?"
"Wala po, sagot ng babae.
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Sinabi m Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka
na. Huwag mo nang ulitin ang iyong pagkakasala."
(Juan 8:10.11)

Sikapin mong isipin ang babaing ito na pabalik sa kano
yang bahay; siya'y galak na galak sapagkat siya'y pinala-
ya! Si Jesus ay isinugo hindi upang humatol kundi upang
magbigay ng buhay sa lahat ng sumasampalataya sa
Kanya.

Ating sundan ang halimbawa ng ating Panginoon. Ang
ating gawain ay ang magbigay ng mensahe ng pag-asa sa
mga taong ang kanila na ring kasalanan ang humahatol
sa kanila. Atin silang lapitan na may pag-íbig, masdan sila
ayon sa mga mata ng Panginoon.

Gawin Mo Ito

3 Ano ang saloobin ni Jesus sa dalawang babaing
makasalanan ?
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a) Sila'y pinarusahan Niya
b) Sila'y pinatawad Niya

4 Ano ang saloobin ng Dios sa mga Israelitas nang
SJ1a'ynagkasala?
a) Gusto NIyang parusahan sila.
b) Gusto Niyang hugasan sila na kasingputi ng bala-

lubo ng tupa.

5 Ano ang sagot ng Dios sa makasalanang kalagayan
ng tao?

6 Bakit isinugo ng DIOSsi Jesus na namatay para sa
ating mga kasalanan?
a) Sapagkat kinamumuhian Niya ang mga makasala-

nan nang gayon na lamang.
b) Sapagkat gayon na lamang ang Kanyang pag-ibig

sa ann.

7 Ano ang dapat na maging saloobin natin sa mga
taong makasalanan?

MAGPAKITA NG PAGGALANG

Layunin 3 Magpakita ng halimbawa kung paanong ang
isang magalang na saloobin ay makapagda-
dala ng magandang bunga sa ebanghelyo
personal.

Tmalakay natin ang tungkol sa kahalagahan ng pag-
alam ng mabuting paraan ng paglapit sa mga taong ang
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edad at kalagayan sa buhay ay kaiba sa atin. Marammg
halimbawa nito sa Biblia.

Pagmasdan ang paraan ng isang dalagitang Israelita na
lumapit sa kanyang panginoon. Sinabi niya, "Mano nawa
ang aking panginoon ay humarap sa propeta na nasa
Samaria! Kung magkagayo'y pagagalingin niya siya sa
kanyang ketong" (2 Hari 5:3). May isang malawak na
karunungan sa gayong paglapit. Sa kanyang kabataan,
bilang Isang alipm at nanunuluyan sa ibang lupam, ang
batang babae ay maaan lamang magmungkahi sa kanila
sa kanyang nadadama na maitutulong. Nang gawm niya
yaon, ang resulta ay positibo, at ang kanyang panginoon,
si Naaman, ay pumaroon sa propeta.

Muli, nang SI Naaman ay inutusan ng propeta na
pumaroon at maghugas sa Dog ng Jordan, maaari siyang
gumawa ng maling desisyon. Dahil sa kanyang katung-
kulan, ayaw niyang maghugas sa marummg tubig. SIya'y
pabalik na sa kanyang tahanan na ayaw sumunod sa
sinabi ng propeta. Subaht ang kanyang mga ahpm ay
nagsilapit at nagsipagsahta, "Panginoon, kung ipinagawa
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sa iyo ng propeta ang anumang mahirap na bagay, hindi
mo ba gagawin? Gaano nga kung sabihin niya sa iyo,
Ikaw ay maligo, at maging malinis?" (2 Hari 5: 13).

Ang ganitong maingat, positibong paglapit sa kanilang
panginoon ang humikayat sa kanya na magpakababa at
lumusong doon sa maruming tubig ng Ilog Jordan. Bunga
nito, siya ay kaagad na gumaling!

Sa aming bansa, maraming mga bayan ang nagbukas
sa ebanghelyo da1ul sa ang kanilang paglapit ay positIbo.
Ang ilan ay nakasara pa nn dahil sa maling paglapit,
bagaman ang manggagawang Cristiano ay may tamang
adhikain

Isang araw, may isang taong lumapit kay Haring
David na nakaupo sa kanyang trono, at nagsalita,
"Tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon." At ang
Haring David ay sumagot, na may kagalakan, "Ako'y
natutuwa nang kanilang sabihin sa akin, Tayo'y magsipa-
roon sa bahay ng Panginoon" (Mga Awit 122:1) Ito ay
isa ring positibong paglapit ng isang pangkaraniwang tao
sa Hari ng Israel.

May mga pagkakataon na ang tamang paraan ng pagla-
pit ay tuwiran at nakasasakit. Subalit dapat na tayo 'y
maging tiyak na ang Banal na Espiritu ang nangunguna sa
lahat ng panahon.

Gawin Mo Ito

8 Ikaw ba ay makapagbibigay ng halimbawa kung
paanong ang lyong magalang na pagsaksi sa isang tao
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ay nakatulong sa iyo?

9 Ang kasaysayan ng dalagitang Israelita ay nagtuturo
sa atin na tayo ay maaaring magpakita ng paggalang
sa pamamagitan ng
a) pagpapakita ng pagmamalasakit.
b) hindi pagsasalita ng ating maiisip.

10Ano sa palagay mo ang nangyan sana kay Naaman
kung ang kanyang alipin ay natakot na magsalita ng
katotohanan sa kanya?

MAGKAROONNGPAGMAMALASMaT

Layunin 4. Ipaliwanag kung bakit kailangang ipakita
natin ang pagmamalasakit sa ibang tao.

Sa pagbabahagi ng ebanghelyo, higit sa lahat, tayo ay
dapat na magkaroon ng pagmamalasakit sa pangangaila-
ngan ng ibang tao. Katulad niyaong mga isinugo ni Cristo,
tayo'y matutong lumakad sa Kanyang nilakaran, at
maging malaya upang ang ating mga puso ay mahipo ng
pangangailangan ng mga nasa ating palibot.

Ang mga pangangailangan ay maaaring magkakaiba sa
Iba't Ibang dako. Subaht sa katotohanan ay karaniwang
magkakatulad SI Jesus ay inanyayahan sa Isang kasalan.
SIya'y pumaroon, at dahil sa Siya'y naroroon, Kanyang
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na tugunan ang pangangailangan. Halimbawang tinanggi-
han Niya ang paanyaya. Ano ang magaganap? Una sa
lahat, ang katuwaan ng kasalan ay magiging kalungkutan.
Ikalawa, hindi Siya makagagawa ng himala. Ang Kanyang
mga alagad ay hmdi makasasampalataya sa Kanya nang
gayon kadali. At hindi natm mababalitaan ang Kanyang
pagmamahal at pagmamalasakit (Juan 2:11).

Nang ang babaing taga Sidon ay nanawagan kay
Jesus alang-alang sa kanyang anak na babae na inalihan
ng diablo, tinagpo ru Jesus ang kanyang pangangailangan.
Bagaman ang Kanyang makalupang gawain ay limitado
sa hangganan ng bansang Israel, SI Jesus ay nagmalasakit
sa panawagan ng babae, at hindi Niya Ito ipinagwalang-
bahala. Tunay na SI Jesus ay nanangis kasama ng mga
tumatangis, at Siya'y nakigalak sa mga nagagalak. Ikaw
at ako ay binigyan ng gayon dmg misyon.

Noong 1974, sa panahon ng Isa naming gawaing
ebanghelistiko, ang Isang deacono at ako ay naglibot sa
mga bahay-bahay sa paligid Inanyayahan namin ang mga
tao na dumalo sa aming gawam-panggabi at ibmahagi sa
kanila ang mabuting balita ru Cnsto.
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Sa isang looban ay aming natagpuan ang isang babae
na inu1ila ng kanyang anak. Kamamatay lamang ng kan-
yang anak. Maraming tao ang naroroon upang siya'y
aliwin Pagkatapos, kami ay nakipag-usap sa babae at sa
kanyang asawa. Aming ibinahagi sa kanila ang karanasan
ni Eva nang mamatay ang kanyang anak na lalaki, at
kung paanong siya'y inaliw ng Panginoon sa pamamagi-
tan ng pagbibigay ng isa pang anak na lalaki (Genesis
4.25). Isinaysay namin ang tungkol kay Haring David, na
nakaranas din ng kalumbayan, at kung paanong siya man
ay inahw ng Panginoon.

Ang puso ng mga magulang na ito ay nabuksan. Naha-
yag ito sa aming paningin. Sila ay humingi ng panalangin
sa amin. Hiniling namin sa Dios na aliwin sila kagaya ng
Kanyang pag-aliw kina Eva at doon sa iba pa.

Makalipas ang isang taon, ang babaing yaon ay nagsi-
lang ng isang magandang babae. Naranasan niya ang
kaaliwan ng Dios sa personal na paraan. Ang tanging
ikinalulungkot ng mga magulang na ito ay kung bakit
huli na nang kanilang makilala si Cristo.

Sapagkat may nagmalasakit sa kanilang mga panga-
ngailangan, ang Dios ay nakagawa ng mga kahanga-
hangang bagay sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ng
kanilang mga patotoo ang ibang tao sa kanilang bayan ay
tumanggap din kay Cristo.

~~--h..~ Gawin Mo Ito

11Ang iba pang salitang nangangahulugan ng pagma-

malasakit ay .. . (pag-aalaga/paniniwala)
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12 Kapag tayo'y nagpapakita ng pagmamalasakit sa
mga tao, nalalaman nila na natin sila.

(kailangan/mahal)

13 Sa mga unang bahagi ng pag-aaral, ating nakita ang
isang talata ng Biblia na nagsasabi sa atin na gayon
na lamang ang pag-ibig ng Dios sa atin. Iyo pa bang
naaalaala kung ano yaon? Isulat at isaulo ito.

14 Ngayon ang panahon para isagawa ang iyong natutu-
han. Sa mga naunang aralin isinulat mo ang panga-
lan ng isang tao na ibig mong bahaginan ng mabuo
ting balita. Ikaw ay nananalangin para sa kanya.
Ngayon, pasimulan mo nang ibahagi sa kanya ang
iyong patotoo bilang Cristiano. Isulat ang kanyang
pangalan sa mga puwang dito, at ang araw ng unang
pagsaksi mo sa kanya. Pagkatapos, idagdag na isulat
ang mga pangalan at mga petsa na ikaw ay nagpa-
totoo sa ibang mga tao.

Muling tingnan ang iyong mga sagot sa katapusan ng
araling ito. At pagkatapos, sagutin ang mga tanong,
pag-aralan ang huling aralin.

Tingnan kung Tama ang Iyong Sagot

1 k) Ipakita sa kanya kung paanong ang dating maka-
salanang buhay ay binago ng pag-ibig ni Cristo.



Isaalang-alang ang iyong Paglapit 127

2. a. 2 Negatibo
b. 1 Positibo
k. 1 Positibo
d. 1 Positibo
e. 2 Negatibo
g. I Positibo

3. b) Sila'y pinatawad Niya.

4 b) Gusto Niyang hugasan sila na kasing puti ng
balahibo ng tupa.

5. Ibinigay Niya ang Kanyang Anak, si Jesus, bilang
handog para sa ating kasalanan.

6 b) Sapagka't gayon na lamang ang Kanyang pag-
ibig sa atin.

7. Dapat nating sundin ang halimbawa ni Jesus at
mahalin sila, huwag silang hatulan.

g Ang iyong sagot. Umaasa ako na ikaw ay laging
magalang. Alalahanin na maaaring maging matapat
ka sa mga tao tungkol sa kanilang pangangailangang
espiritual kung nagsasalita ka na may pag-ibig.

9 a) Pagpapakita ng pagmamalasakit.

10 Marahil hindi siya gumaling

11 Pag-aalaga
12 Mahal

13 Ang talata ay Juan 3: 16. Tingnnan ito sa iyong
Biblia at isaulo.

14 Alalahanin na ikaw ay inaasahang maghahasik at
magdidilig sa inihasik na Salita ng Dios. At gagawin
ng Dios ang susunod na hakbang.



Asahan
ang
Gantimpala

May alam ka bang kalye o gusali na ipinangalan sa
isang tao upang bigyan siya ng karangalan? Tumingin ka
sa iyong palibot. Makikita mo ang mga kalye, gusali,
eroplano, paliparan, barko, bayan, baryo, ilog, at iba
pang mga bagay na binigyan ng pangalan ng tao. Ito ay
ginawa upang bigyan-gantimpala at parangalan sila. Sila'y
ginantimpalaan sapagkat sila'y nakagawa ng bagay na
nakatutulong sa mga tao o kaya nama'y sa kanilang
bayan.

Narinig mo na marahil ang mga parangal ng "Nobel"
na ipinagkakaloob taon-taon sa bawat taong ang kanilang
gawain ay nakatulong sa sangkatauhan. Hindi pa natata-
galan sa aming bansa, ang isang ambasador mula sa ibang
bansa ay binigyan ng mataas na karangalan sa pamamagi-
tan ng pagkakaloob sa kanya ng ginintuang susi ng aming
kapitolyo. Ang lahat ng ito ay mga dakila at mga gantim-
palang híndí matutumbasan ng halaga. Walang anumang
sueldo ang maaaring ipantay sa gayong karangalan.
Gayon pa man, ang lahat ng ito ay pawang lilipas isa sa
mga araw na darating.

Subalit paano naman ang mga gantimpalang nagmu-
mula sa Dios? Kung ang tao ay marunong magbigay ng
gantimpala sa kanyang kapuwa, ang Dios kaya ay hindi
gagawa ng lalong higit para sa mga taong nagmamahal
sa Kanya? Siyempre pa, lahat ay gagawin Niya! Ang
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isipin lamang na tayo'y pararangalan ni Jesus sa harapan
ng Kanyang Ama ay magtutulak na sa atin na maging
tapat hanggang wakas! "Kaya nga, yamang naliligid tayo
ng maraming saksing ito, iwaksi na natin ang lahat
nating pasanin at ang kasalanang laging bumibihag sa
atin, na matiyaga nating takbuhin ang takbuhang nasa
unahan natin" (Hebreo 12: l). Makaaasa tayo ng gantim-
pala!

Sa araIiDS ito ay pag-aaralan mo ang •....

Kasalukuyang gantimpala
Ang Presensya ng Panginoon
Kasiyahan

Ang Hinaharap na Gantimpala
Ang Mga Kilalang Gantimpala
Ang Mga Di-Kilalang Gantimpala

Ang araling ito ay makatutulong sa iyo na .....

• Matutuhan na ang Dios ay may inihandang magagan-
dang gantimpala para sa mga gumagawa upang ibahagi
ang mabuting balita ni Jesus.
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KASALUKUYANG GANTIMPALA

Layunin I. Magbigay ng mga halimbawa ng gantimpala
na ating maaasahan habang ating ginagawa
ang pagbabahagi ng ebanghelyo.

Ang ebanghelista ay hindi nagtratrabaho upang
tumanggap ng gantimpala. Ang gantimpala ay hindi niya
nilalayon. Siya y gumagawa sapagkat ang Dios ay
umiibig sa Kanya, at dahil sa siya'y iniUgtas ni Cristo.
Inaabot niya ang ibang tao upang sundin ang utos ni
Cristo. At, siya ay gumagawa, sapagkat ang pagbaba.
hagl ng mabuting balita ay bahagi ng kanyang kalikasan,
ng kanyang bagong kalikasan kay Cristo. Siya'y guma-
.gawa sapagkat Iniibig niya ang mga tao at nais niyang
makita sila na mayroon ding pag-asa, at sumasakanilang
buhay ang kahulugan katulad ng kanyang nasumpungan
kay Cristo Jesus.

Bagaman ang gantimpala ay hindi nilalayon ng mang-
gagawang Cristiano, Ikinalulugod ng Dios na pagkaloo-
ban siya ng mga gantimpala. Sa aking palagay, walang
ibang gawain sa buong sanlibutan na lalong higit na
kapakl-pakínabang kaysa sa pagbabahagi ng ebanghelyo.
Ang gantimpala ay kapuwa pangkasalukuyan at panghi-
naharap, pansamantala at magpawalang-hanggan, mater-
yal at espiritual.

Ang Presensya ng Panginoon

Ang isa sa mga dakilang gantimpala sa kasalukuyan sa
pagbabahagi ng ebanghelyo ay ang katiyakan na sasaatin
ang patuloy na prelODlYa at pakikisama ng Panginoon.
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Pagkatapos ng Kanyang kamatayan at pagkabuhay na
mag-uli, isinugo ni Jesus ang Kanyang mga alagad sa
buong sanlibutan upang ibahagi ang Kanyang mabuting
balita sa lahat ng tao. Ang gawain ay tunay na dakila.
Napakaraming mga kahirapan ang daranasin ng mga
alagad. Ang mga alagad ay nagtataka marahil kung
paanong sila na mga karaniwang tao na puspos ng pag-
katakot ay makasasakop sa buong sanlibutan sa pama-
magitan ng mabuting balita ni Cristo.

Subalit bago pa man sila makapagpahayag ng kanilang
pagkatakot, si Cristo na mismo ang Siyang nagbigay sa
kanila ng katiyakan ng Kanyang patuloy na presensya.
"Humayo kayo . . . at ako y tiyak na makakasama
ninyong lagi - hanggang sa wakas ng kasalukuyang daig-
dig" (Mateo 28:20).

Taglay ni Jesus ang lahat ng kapangyarihan ng langit
at lupa. Ang Kanyang kapangyarihan ay walang kinikila-
lang hangganan, ni hadlang. Ang kamatayan at ang Ubi-
ngan ay hindi nakapigi1 sa Kanya. Hindi Niya kailangan
ang pasaporte sapagkat walang bansa na hindi Niya
maparoroonan. Ang magkaroon ng gayong Persona na
laging sasaating buhay at paglilingkod sa araw-araw ay
tiyak na dakilang gantimpala na ating makakamtan. Ang
gantimpalang ito ay tumutulong sa atin na magkaroon ng
pagtitiwala sa ating Panginoon at Tagapagligtas.

Laging ginagawa ng Dios na maging posible para sa
Kanyang mga tapat na manggagawa na magawa nila ang
Kanyang kalooban. Isinugo Niya si Moises upang iligtas
ang bayang Israel mula sa pagkabihag ng Egipto. Ang
lahat ng tao ay nasa malawak na ilang. Alam ni Moises
ang kanyang kahinaan. Siya'y lumapit sa Dios. Ang Dios
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ay nangako na sasama sa kanila sa pamamagitan ng Kan-
yang presensya sa malawak na disyerto, hanggang sa
kanilang sapitin ang Lupang Pangako. Sa pagtugon sa
Dios. sinabi ni Moises, "Kung Ikaw' ay hindi sasaakin ay
huwag Mo na kaming pasampahin mula rito" (Exodo
33: 15).

Para kay Moises, ang tanging paraan para magawa
niya ang gawain ay ang maging tiyak na makakasama
nila ang presensya ng Dios. Ang tanging paraan upang
maibahagi natin ang ating buhay Cristiano at ang ating
karanasan na matagumpay at may katapangan ay ang
magkaroon tayo ng palagiang presensya ng May-ari ng
ubasan upang sumaatin Siya araw at gabi.

Si apostol Pablo ay ibinilanggo. Nakilala niya ang
maraming kahirapan sapagkat ipinahayag niya ang
mabuting balita ni Cristo. Ang lahat niyang kaibigan, at
kahit mga kamanggagawa niya sa ebanghelyo, ay umiwas
sa kanya. Nang siya y humarap sa hukom upang ipagla-
ban ang kanyang usapin, walang isa mang sumama sa
kanya. Gayon pa man, sa kanyang mga sulat kay Timo-
teo, nasabi pa rin niya, "Subalit kasama ko ang Pangino-
on, at binigyan Niya ako ng lakas para maipahayag ko
nang ganap ang Ebanghelyo sa lahat ng Hentil. Iniligtas
Niya ako sa bibig ng mga leon" (2 Timoteo 4: 17)

Ibig mo bang magkaroon ng lubos na pagtitiwala
katulad nito sa iyong buhay araw-araw at sa iyong pagli-
lingkod kay Cristo, maging sa panahon ng kapanglawan
at kahirapan? Ang gantimpala ay totoong dakila, subalit
mayroong isang kondisyon. Kailangang humayo ka
muna. Sapagkat ang pangako ay: "Humayo ... At
Ako'y sasaiyo lagi" (Mateo 28:20).
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Gawin Mo Ito

1Anong magandang pangako ang ibinigay ni Jesus sa
Kanyang mga alagad nang sila'y isugo Niya upang
ibahagi ang mabuting balita?

2 Paano natin matatanggap ang gayon ding pangako?

3 Sino ang sumama sa apostol na si Pablo nang siya'y
ibilanggo?

4 Paano pinangunahan ni Moises ang mga Israelitas
mula sa ilang patungo sa lupang pangako?

5 Ano ang ating nilalayon sa pagbabahagi ng mabuting
balita ni Cristo?
a) Gantimpala
b) Maihatid ang mga tao kay Cristo.

Kasiyahan

Kung mayroon mang gantimpala na ninanais makamit
ng ísang manggagawa, tiyak na yao'y ang kagalakang
madarama dahil sa mabuting pagkakagawa sa gawain. Ito
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ay lalong mahalaga kaysa sa mataas na sueldo. Si Jesus
ay nagbigay sa atin ng isang magandang halimbawa nito
sa kasaysayan ng tatlong alipin (Mateo 25: 14-30).
Silang tatlo ay pinagkalooban ng ilang gawain, ayon sa
kanilang kakayahan. Subalit dalawa lamang sa kanila ang
nagkaroon ng malaldng kagalakan nang kanilang mariJúg:
"Mabuti ang ginawa mo! Isa kang mabuti at tapat na
alipin . . . Makibahagi ka sa kaligayahan ng iyong
panginoon," Ang ikatlo ay lumapit na natatakot sapag-
kat hindi niya ginawa ang inaasahan sa kanya. Siya'y
hindi tumanggap ng gantimpala.

Sa loob ng apat na taon ako'y naglingkod bilang isang
tagapagturo sa aming bansa. Isang taon ako'y binigyan
ng mga mag-aaral na nagpapasimula pa lamang. Mga 70
bata sa klase. Lahat ay nagmula sa baryo at walang isa
man sa kanila ang makapagsalita ng wikang Pranses.
Ako'y nagpasimula sa wala!

Sa pagtatapos ng taon ng pag-aaral, sila'y nakaunawa
ng Pranses at nagawa nilang mag-usap sa wikang Pranses.
Natutuhan din nilang bumasa at sumulat sa wikang Pran-
ses. Ito'y kahanga-hanga! Para sa akin, walang hihigit na
gantimpala kaysa doon sa nadama ko sa kaibuturan ng
aking sarili - ang kagalakan ng isang mabuting gawa!

Ito'y totoo rin sa pamamahagi ng ebanghelyo. KApag
tayo'y nakakakita ng isang bagong nahikayat at ípína-
mumuhay na niya ang buhay Cristiano, umaawit ng
himno, nagsasalita sa mga kaibigan o kaya nama'y guma-
gawa ng pagbabalita tungkol sa kanyang karanasang
Cristiano sa ibang tao, ito ay totoong isang gantimpala
na hindi kailanman matutumbasan ng kayamanang pano
lupa. Ang kaalaman na tayo'y ginamit sa ikaliligtas ng
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isang kaluluwa mula sa magpawalang hanggang kamata-
yan, at ang kaalaman na ang mga anghel sa langit ay nag-
kakatuwaan, ay mga gantimpala na totoong kahanga-
hanga! Si Jesus mismo ay nangusap kay Pedro:

"At ang taong nag-iwan ng kanyang tahanan, mga
kapatid, ama, ina, asawa, mga anak, at tinatangkilik,
upang sumunod sa Akin, ay tatanggap ng isang daang
ulit na kagantihan, at magkakaroon pa ng buhay na
walang hanggan" (Mateo 19: 29).

Maraming mga naunang Cristianong Africano sa
aming bansa ay dumanas ng paghihirap. Ang ilan sa kani-
la ay itinakwil ng kanilang pamilya at mga kaibigan.
sna'y lubos na naghirap. Subalit ang Panginoon ay tapat.
sna'y dinala sa isang bagong pamilya, ang pamilya ng
Dios. Sila'y pinagpala ng lahat ng uri ng pagpapala. Saan
ka man tumungo sa sanlibutang ito, bilang isang Crís-
tiano, ikaw ay makasusumpong ng isang kapatid na lala-
ki, at kapatid na babae. Maaaring hindi ka makapagsalita
ng kanilang wika. Ang kulay ng iyong balat ay maaaring
kaiba. Subalit iyong malalaman at iyong madadama ang
pag-ibig ng isang kapatid na nagbubuklod sa lahat. Kapag
ikaw ay nawalan ng isang kaibigan sa sanlibutang ito
dahilan sa pagtanggap mo kay Cristo, o dahil sa iyong
pagbabahagi ng iyong naranasan kay Cristo, ikaw ay
gagantimpalaan ng maraming kaibigan sa napakalaking
pamilya ng Dios.

Nilisan ni Abraham ang kanyang tahanan, ang kan-
yang mga kaibigan, ang kanyang pamilya, at ang kanyang
bukirin upang sundin ang Dios. Bilang gantimpala siya'y
binigyan ng isang napakagandang lupain. Siya'y gina-
wang ama ng maraming bansa. Tunay na siya'y pinagpala
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ng lahat ng uri ng kayamanang makalupa at makalangit.
Ang isa sa kanyang mga alipin: na nagsalita kay Laban ay
nagsabi:

"At pinagpalang mainam ng Panginoon ang aking
panginoon at siya'y naging dakila: at siya'y binigyan
ng kawan at bakahan, at ng pilak at ng ginto ... at ng
mga kamelyo, at ng mga asno. At si Sara, asawa ng
aking panginoon, ay nagkaanak ng lalaki sa aking
panginoon nang siya'y matanda na" (Genesis
24:35-36).

Kapag ating sinunod ang utos ni Cristo na humayo sa
lahat ng dako at ipangaral ang mabuting balita, kung
papayagan natin Siya na gamitin tayo, tayo ay magiging
katulad noong mga nanangis na lumalakad na daladala
ang binhi, subalit babalik na umaawit sa kagalakan, sa
ating pagdadala ng inani (Mga Awit 126:6).

Ang 70 alagad na isinugo ni Jesus ay bumalik na may
kagalakan sa kanilang nagawa sa pangalan ng Panginoon.
Tunay na walang kasingdakilang kasiyahan kaysa sa
gamitin tayo ng Dios sa paghahatid ng ibang tao sa
Kanya.

Gawin Mo Ito

8 Ano ang nangyari kay Abraham nang siya'y umalis
sa kanyang bahay upang sumunod sa Dios?
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7 Anong gantimpala ang maaaring asahan ng isang
ebanghelista kapag siya'y lumalabas na daladala
ang binhi?

8 Lagyan ng X ang gantimpala na iyong tinanggap
magmula nang iyong tanggapin si Cristo bilang iyong
sariling Tagapagligtas.

a) Mga bagong kapatid kay Cristo
-- b) Ang kagalakan na makita ang isang tao

ay lumapit kay Cristo dahil sa aking
patotoo

k) Kasiyahan sa paglilingkod kay Jesus
d) Maraming bagong kaibigan na umiibig

kay Cristo
e) Ang presensya ng Dios na laging suma-

saakin

ANG HINAHARAP NA GANTIMPALA

Ang Mga Kilalang Gantimpala

Layunin 2. Ipaliwanag ang uri ng gantimpala na ating
matIIl5rlhllnsa hinahllrap kapag ating ibinahagi
ang ating kamna5rlng Cristiano.

Bukod sa ating gantimpalang I pangkasalukuyan na
ating ikinagagalak ngayon, marami ang mga gantimpala
sa hinaharap na ipinangako rin naman sa mga sumusunod
sa utos ni Cristo upang ibahagi ang mabuting balita.

Ang una sa dalawang uri ng gantimpalang panghínaha-
rap ay ipinahayag sa atin ng Salita ng Dios. Ito ay ang
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mga gantimpalang kilala natin, sapagkat maliwanag na
ipinahayag ng Biblia. Tukuyin natin ang ilan:

l. "At silang mangagbabalik ng marami sa katuwiran
ay parang mga bituin magpakailan man" (Daniel 12:3).
Sinasabi sa atin ng mga siyentipiko na ang mga bituin ay
napakalayo sa mundo, at kinakailangan ang mga taon
para sa sasakyang panghimpapawid na naglalakbay sa
bilis ng liwanag upang marating ang kalapit na bituin.
Gayon pa man, dito sa mundo, nakikita natin sila na
nagniningning! Hindi ba kahangahangang malaman na isa
sa mga araw na darating ikaw at ako ay magniningning
na kagaya ng mga bituin magpakailanman sa kaharian ng
Dios, kapag tayo ay nanghikayat ng maraming tao kay
Cristo!

2. Tayo ay maghaharing kasama ni Cristo! Tayo'y
iniligtas ni Cristo upang tayo'y magkaroon ng buhay na
walang hanggan. Ito lamang ay sapat nang magpalundag
sa atin sa galak. Walang higit na dakilang handog o gan-
timpala kaysa sa roon. Subalit ipinangako rin naman
Niya sa atin ang Kanyang trono. Oo, tayo ay maghahari,
o tayo ay mamumuno, na kasama ni Cristo. Tayo ay
magiging katulad ni Cristo. Tayo ay mamumuhay na
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kasama Niya magpakailanman. Ginawa Niyang malíwa-
nag ito sa Kanyang mga alagad bago Niya nilisan ang
Kanyang mga alagad upang bumalik sa Kanyang Ama sa
Langit.

3. Ang Panginoon ay nangako rin ng maraming
korona para sa mga nagmamahal sa Kanya. Alamin natin
ang mga ito:

a. Ang korona ng katuwiran (2 Timoteo 4:8)
b. Ang korona na hindi masisira magpawalang

hanggan (l Corinto 9 :25)
k. Ang korona ng buhay (Santiago l: 12)
d. Ang korona ng kaluwalhatian (l Pedro 5:4)

Ang lahat ng gantimpalang ito ay mapapasaatin kung
ating gagawin ang gawaingitiniwala sa atin ng Panginoon.
Kailangang gawin natin ito na may sigasig at pagtatapat
hanggang sa wakas. Ating tandaan na hindi mo ítínata-
pon ang iyong panahon na kagaya ng sinasabi ng ibang
tao sa iyo. Hindi ka rin naman tumatakbo sa hangin.
Itinuon mo ang iyong mga paningin sa makalangit na
bagay. Ang sanlibutang ito at ang lahat ng kayamanan
nito ay maglalaho. Subalit ang ating gawain sa Panginoon
ay mananatili magpakailanman.

Gawin Mo Ito

9 Ano ang dapat nating gawin kung ibig nating mag-
ningning na kagaya ng mga bituin?
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10Ano ang ibig sabiJûn ng: Tayo'y maghaharing
kasama ni Cristo?
a) Tayo ay magkakaroon ng bahagi sa Kanyang

makalangit na kaharian.
b) Maraming tao ang yuyukod at sasamba sa atin.

11AÎlg pinakamahalagang gawain na ating magagawa
ay kung ano ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon,
sapagkat ang gawaing yaon ay
a) malapit nang matapos.
b) mananatili magpakailanman.

12Basahin ang 2 Timoteo 4:8, l Corinto 9:25, San-
tiago l: 12, at l Pedro 5:4. Ano ang paksa ng lahat
ng mga talatang ito?

Ang Mga Di-Kilalang Gantimpala

Sa kanyang paghahayag kay Juan, sinabi mismo ni
Jesus, "Masdan ninyo, malapit na akong dumating, at
dala Ko ang Aking gantimpala upang bigyan ang bawat
isa ayon sa kanyang mga ginawa" (Apocalipsis 22: 12).

Sa Kanyang pakíkípag-usap sa mga alagad, sinabi Niya
ang ganito: Mapalad kayo kung namumuhi sa inyo
ang mga tao, at kung kayo'y kanilang itinatakwU,
inaalipusta, at tinatawag na masama, alang-alang sa
Akin na Anak ng tao. Magalak kayo sa araw na iyon.
Lumundag kayo sa tuwa! Sapagkat malaki ang inyong
gantimpala sa langit. Ganoon din ang ginawa ng mga
ninuno nila sa mga propeta. (Lucas 6:22·23)

Si apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Corinto,
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ay nagpaalaala sa kanila ng dakilang pangako ng Dios na
matagal nang ibinigay:

Hindi nakita ng mata, o narinig ng tenga, o pumasok
man sa puso ng tao - ang lahat ng inihanda ng Dios
para sa mga umiibig sa kanya. (1 Corinto 2 :9)

Hindi natin alam ang lahat ng gantimpala ng Dios na
nakalaan para sa atin. Ang isa sa mga kagalakan sa langit
ay ang makita natin kung ano ang Kanyang inihanda
para sa atin. Subalit ang lalong higit na kagalakan ay ang
matagpuan sa langit ang lahat ng tao - lalaki at babae,
matatanda at bata, lahat sila na ating dinalhan ng mabuo
ting balita ni Cristo! O anong araw yaon!!

Gawin Mo Ito

13Ating nalalaman na mahalaga ang maglingkod kay
Jesus kahit na ang katumbas nito ay kahirapan,
sapagkat
a) parurusahan ng Dios yaong umuusig sa atin.
b) tayo ay bibigyan ng gantimpala kapag tayo'y

nagdusa dahil sa Kanya.

14Ano ang pinaka-kahangahangang gantimpala na
ating matatanggap kapag tayo'y sumapit sa langit?
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MALIGAYANG BATIl Natapos mo na ang aralin.
Pagpalain ka nawa ng Dios sa iyong pagsisikap na rnaíba-
hagi ang Kanyang mabuting balita sa lahat ng tao. At
habang ikaw ay nagbabahagi, maaari mong basahing muli
ang nang aralin upang manarlwa sa iyo ang mga hakbang
na kaugnay sa ebangheUsmo personal. Kapag ikaw ay
nanglulupaypay, muling basahin ang panghuUng araling
ito. At huwag mong kaUUmutan na si Jesus ay laging
sumasaiyo sa lahat ng panahon sa lahat ng dako. Siya'y
tutulong sa iyo.

Tiyakin sana na iyong sinagot ang lahat ng tanong sa
iyong talaan ng mag-aaral para sa ikawalong aralin, at
sundin ang tagubiUn sa pagpapadala nito sa tanggapan ng
iyong guro. Pagkakalooban ka ng magandang katibayan
sa iyong pagtatapos sa kursong ito.
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TIngnan Kung Tama Ang Iyong Mga Sagot

Na Siya ay sasama sa kanila hanggang sa wakas ng
sanlibutan .

2 Sa pamamagitan ng matapat na pagsaksi upang iba-
hagi sa iba ang mga ginawa ni Jesus para sa atin.

3 Ang Panginoong Jesus
4 Ang Dios ay kasama niya na nanguna sa kanila
5 b) Maihatid ang mga tao kay Cristo
6 Siya ay tumanggap ng ibayong gantimpala - higit

kaysa sa mga bagay na dati niyang taglay.
7 Maaasahan niya na babalik siyang nagagalak dahU sa

bunga.
8 Nilagyan ko ng X ang bawat gantimpala. Sana'y

nagawa mong lagyan din ang lahat ng X.
9 Turuan ang mga tao na gawin nila ang matuwid ..

paningin ng Dios
10 a) Tayo ay magkakaroon ng bahagi sa Kanyang

makalangit na kaharian
11 b) mananatUi magpakailanman.
12 Ang paksa ay ang mga korona na ating tatanggapin

sa Panginoon sapagkat iniibig at pinaglilingkuran
natin Siya ngayon.

13 b) tayo ay bibigyan ng gantimpala kapag tayo'y
nagdusa dahil sa Kanya.

14 Ang kagalakan na matagpuan sa langit ang lahat ng
mga tao na tumanggap kay Jesus sapagkat ibinahagi
natin sa kanila ang mabuting salita tungkol kay Crís-
to.
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Pagkatapos mong pag-aralan ang bawat arahn, sagutin
ang mga tanong dito. Ang mga sagot ay ilagay doon sa
lyong PAPEL NG MGA SAGOT para sa naaangkop na
aralm: Sagutm ang mga tanong sa Araling l - 4 sa
Papel ng mga Sagot l, at ang mga tanong sa Aralmg 5 -
8 Sa Papel ng mga Sagot 2.

r Sundin ang mga tagubilin sa Papel ng Mga Sagot para sa
bawat tanong. Pag-aralan ang mga halimbawang ibuugay
doon na nagpapakita sa iyo kung paano iitiman ang mga
bilog ng-sagot na pinili mo.

, Agad ibalik ang bawat Papel ng Mga Sagot sa lyong guro
ditosa JCJ Huwag mo nang ibalik ang maliit na aklat na
ito ng mga tanong

MjJA HINIHILING SA ARALING 1-4
m1gay ang sagot sa Papel ng Mga Sagot 1.

Para sa tahat ng mga tanong, tiyaking magkatulad ang
~ b long ng- tanong-dito at ng sagot mo na nasa iyong Papel

n'gMga Sagot 1
"

.A IN l

Katapat Alg tamang bilang sa iyong Papel ng Mga Sagot,
itiman ang- bilog (a) kapag ang pangungusap ay tama, o
ang (b) kapag' ang Eangungusap ay mall.

Turrugil ang DIOS na ibigm ang tao pagkatapos na
" ang'tao ar-magkasala.

2 Ibinahagi pa nn ni Pablo SI Cnsto bagaman ItO ay
nangangahulugan ng pagdurusa.
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Katapat na tamang bilang sa iyong Papel ng Mga Sagot,
rtiman ang bilog ng panrala (mga salita) na siyang
tamang kabuuan o siyang tamang sagot:

3 Ang tanging layunin ni Jesus sa Kanyang gawain ay
ang
a) tumulong sa mga taong nangangailangan sa

Kanya nang higit.
b) gawin ang gawain at kalooban ng Dios Ama.

4 Ang utos ni Jesus na humayo sa lahat ng tao sa lahat
ng dako upang dalhin ang mabuting balita ng ebang-
helio ay para sa
a) Kanyang mga alagad lamang.
b) mga mangangaral at misyonero.
k) lahat ng mga mananampalatayang nagmamahal

sa Kanya.

5 Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin Niyang,
"ISinusugo ko sila sa sanlibutan, kagaya ng pagka-
sugo Mo sa akin sa sanlibutan"?
a) Isinusugo Niya tayo sa sanlibutan na may gayon

ding misyon kagaya ng sa Kanya: upang pala-
yain ang mga tao.

b) Isinusugo Niya tayo sa sanlibutan upang mag-
hari at maging hukom sa mga masasama.

ARALIN 2

Itiman ang bilog ng (a) kapag ang pangungusap ay tama,
o ang (b) kapag ang pangungusap ay mali.

6 Ang kapangyarihan sa pagsaksi ay nagmumula sa
Espintu Santo



4 Ebanghehsmo Personal

Itirnan ang bilog ng parirala na siyang tamang kabuuan o
sagot.

7 Sinabi sa atin ni Jesus na maging saksi Niya
a) tanging sa ating bansa lamang.
b) sa mga taong gusto natin.
k) sa lahat dito sa sanlibutan.

g Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad na maghintay
hanggang sa sila'y maging handa sa pagsaksi para sa
Kanya sapagkat kailangan nila ang
a) magsaulo ng Kasulatan
b) higit na pagkakilala sa Kanya.
k) magbantay sa iba.

9 Ang mga kasangkapang ibinigay sa atin ni Jesus
upang labanan ang diablo at ibahagi ang mabuting
balita ay
a) ang ating kalakasan at kapangyarihan.
b) ang Kanyang pangalan at ang Salita ng Dios.

ARALIN 3

ltirnan ang bilog (a) kapag ang pangungusap ay tama, o
ang (b) kapag ang pangungusap ay mali.

10 Tanging ang ilang Cristiano lamang ang may bahagi
sa pagtatayo ng iglesia ni Cristo.

11 Bago bumalik si Cristo, ang mabuting balita ay iba-
bahagi sa lahat ng dako.

Itirnan ang bilog ng parirala na siyang tamang kabuuan o
sagot.

12 Kapag ating sinabi na ang Cristiano ay katulad ng
asin na nagbibigay lasa, ang ating ibig sabihin, ang
mga Cristiano ay
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a) humahadlang sa masama.
b) tumutulong sa iba na masumpungan ang kahu-

lugan ng buhay kay Cristo.
k) hindi tumatawag ng pansin sa kanilang sarili.

13 Ang ibig sabihin ng pagtatalaga ay
a) pagsuko ng lyong buong sarili sa Isang bagay.
b) mangako na ikaw ay magsisikap gumawa ng

isang bagay.
k) maging abala.

14 Ang ating pakikilahok sa ebanghelismo personal ay
nangangahulugan na ang bawat isa sa atin ay may
pananagutan na

a) ipagsabi sa atmg mga kababayan ang tungkol
kay Cristo at hayaang gawin din ito ng iba.

b) una muna ay ipagsabi ang mabuting balita sa
ating mga kababayan at pagkatapos ay ibahagi
rin naman Ito sa ibang tao.

ARALIN 4

Itunan ang bilog (a) kapag ang pangungusap ay tama, o
ang (b) kapag ang pangungusap ay mall.

15 Ibínahagi ni Pablo ang rnabutmg balita ka1ut na
siya'y nasa loob ng bilangguan.

16 Kapag nakilala na ng mga tao SICnsto, gusto pa nn
rulang panatihlun ang kanilang dating pamumuhay.

Itiman ang bilog ng panrala na siyang tamang kabuuan o
sagot:



6 Ebanghelismo Personal

17. Ang isang tao ay makikinig sa iyo sa iyong pagsaksi
kay Cristo kapag
a) ang ibinigay mo sa kanya ay bagong pilosopia.
b) sinabi mo sa kanya na ang kanyang paniniwala

ay mali.
k) iyong ipinakita sa kanya na SI Cristo ang tanging

daan

18 Almg pangungusap ang naglalarawan ng paraan ni
Jesus sa pagbabahagi sa iba?
a) Siya'y pumaroon sa lahat ng dako at ibinabaha-

gi ang mabuting balita sa mga nangangailangan
sa Kanya.

b) Hinintay niya ang mga taong lumapit sa Kanya.

19 Ano ang ating pangunahing dahilan sa pagbabahagi
kay Cristo sa ibang hindi pa nakakakilala sa Kanya?
a) Upang ang Dios ay malugod sa atin.
b) Upang ang kanilang buhay ay mabago.

Mga Tanong na Pangkalahatan sa Iyong Pag-aaral ng
mga Araling 1-4:

20 Binasa mo ba ang lahat ng araling 1-4? Kung ang
iyong sagot ay oo, itiman ang bilog (a) ng bilang
20 sa iyong Papel ng Mga Sagot.

21 Tinapos mo ba ang lahat ng hinihiling sa bahaging
Gawin Mo Ito sa una hanggang ikalawang aralin?
Kung ang sagot mo ay oo, itim an ang bilog (a) ng
bilang 21 sa iyong Papel ng Mga Sagot.

22 Ang mga sagot mo sa bahaging Gawin Mo Ito sa
mga Araling l at 2 ay inihambing mo ba sa mga
sagot na nasa hulihan ng bawat aralin? Kung ang



CHRISTIAN LIFE PROGRAM
TALAAN NG MAG-AARAL
PAPEL NG MGA SAGOT 1

Mga Araling 1-4

Pamagat ng Kurso .
(llimbag sa malalaking titik)

Mangyari lamang na sulatan ang mga puwang sa ibaba:

Ang lyong Pangalan (Ilimbag) .

Ang lyong ICI Student Number .
(Huwag sasagutin kung wala ka pang numero buhat sa ICI.)

Ang lyong Address o Tirahan .

Gulang Lalaki. Babae

Hanapbuhay

Ilan kayo sa inyong pamilya?

Ilang taon kang nag-aral sa paaralan?

Kung ikaw ay kaanib ng Isang Iglesia, ano ang pangalan ng iyong
iglesia?

Ano ang iyong pananagutan sa myong Iglesia?

Paano mo pmag-aralan ang kursong ItO? Mag-isa? .
Kasama ng Pangkat o Grupo? . . Anu-anong
mga kurso ng ICI ang lyong napag-aralan na? .

Ngayon ay tunghayan ang kabilang pahina
-------- ~- ~ ., ..



HALIMBAWANG TANONG

Ang isilang-na-muli ay nangangahulugan ng
a) pagiging bata sa gulang.
b) pagtanggap kay Jesus bilang Tagapagligtas.

Ang tamang sagot ay b) pagtanggap kay Jesus bilang
Tagapagligtas. Sa iyong Papel ng Mga Sagot, iyong
iitiman ang bilog (b) kagaya nito:

I@. ®
Ngayon, sagutin ang mga tanong sa Talaan ng Mag-aaral
kagaya ng aming ipmakitang haltmbawa. piliin ang iyong
sagot at pagkatapos ay mman ang bilog (a), (b), o (k)
ayon sa iyong pagpili.

Mga Sagot. Itiman ang tamang bilog.

ARALIN l
1@@®
2@@®
3@@®
4@@®
5@@®

ARALIN 4
15 @@®
16 @@®
17 @ @I®
18 @@@
19 @@®

For JCJ Office Use Only

D

ARALIN 3
10 @@®
II ®@®
12 ®@®
13 ®@®
14 ®@®

MGA TANONG NA PANGKALAHATAN
20 ®@®
21 ®@®
22 ®@®
23 ®@®
24 @@®

ARALIN 2
6®@®
7®@®
8@@®
9®@®
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Huwag sasagutm ang bahagmg ito hanggang matapos
mong sagutin ang lahat ng tanong sa mga aralin at handa
mo nang ibalik ang iyong Talaan ng Mag-aaral/Papel ng
Mga Sagot l.
Matutulungan mo kaming paunlarin ang kursong ito sa
pamamagitan ng iyong matapat na sagot sa mga sumu-
sunod na tanong. Bilugan ang titik na naghahayag ng
lyong damdamin.

Ang mga bagay na tinukoy sa aralmg Ito ay
a) lubos na kawih-wili
b) kawili-wili
k) bahagyang kawih-wilí.
d) hindi kawili-wili.
e) nakakawalang-gana.

2 Ako'y natuto
a) ng maraming-marami.
b) ng ilan.
k) hmdi masyado.
d) ng hindi bago.

3 Ang aking natutunan ay
a) napakahalaga.
b) mahalaga.
k) hmdi mahalaga.
d) pag-aaksaya ng panahon

4 Ang mga araling Ito ay
a) napakahirap
b) mahirap,
k) madali
d) napakadali.

5 Sa pangkalahatan, ang mga araling Ito ay
a) napakahusay
b) mahusay
k) kamaman
d) mahma.



6 Mangyari lamang na isulat ang isang tiyak na puna
(komentario) tungkol sa mga aralin:

....................................

Isulat dito ang anumang tanong kaugnay ng aralin na
nais mong sagutin ng lyong guro.

Ngayon ay muli mong tunghayan ang lyong Talaan ng
Mag-aaral/Papel Ng Mga Sagot l upang matiyak na nasa-
got mo na ang lahat ng mga tanong Pagkatapos ay ibalik
ito sa tanggapan ng JCJ na nasa inyong pook. Ang
address ay iyong makikita sa huling pahina nitong Talaan
ng Mag-aaral. Kung walang malapit na tanggapan ng JCJ
sa inyong pook, Ibalik ang iyong Papel ng Mga Sagot sa
address na nakalimbag dito.

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
Chnstian Life Program

p O BOX 1084 MANILA, PHILIPPINES 2800



C1IRISTIAN LI FE PROCRAM
TALAAN NG MAG-AARAL
PAPEL NG MGA SAGOT 2

Mga Ar,lling 5-8

Pamagat ng Kurso .
(Dimbag sa malalaking titik)

Mangyari lamang na sulatan ang mga puwang sa ibaba:

Ang Iyong Pangalan (Ilimbag) ................•...

Ang Iyong JCJ Student Number .
(Huwag sasagutin kung wala ka pang numero buhat sa JCI.)

Ang Iyong Address o Tirahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MGA KAHILINGAN PARA SA IMPORMASYON

Ang tanggapan ng JCJ sa inyong pook ay malulugod na
magpadala sa iyo ng mga impormasyon tungkol sa iba
pang kurso at sa katumbas na halaga ng bawat aralin.
Maaari mong gamitin ang 'mga puwang sa ibaba para
humiling ng mga nais mong impormasyon.

Ngayon ay tunghayan ang kabilang pahina at sagutin ang
lahat ng tanong.



HALIMBAWANG TANONG
l Ang isilang-na-muli ay nangangahulugan ng

a) pagiging bata sa gulang.
b) pagtanggap kay Jesus bilang Tagapagligtas.

Ang tamang sagot ay b) pagtanggap kay Jesus bilang
Tagapagligtas. Sa iyong Papel ng Mga Sagot, iyong
iitiman ang bilog (b) kagaya nito:

1@. ®
Ngayon, sagutin ang mga tanong sa Talaan ng Mag-aaral
kagaya ng aming ipinakitang halimbawa. piliin ang iyong
sagot pagkatapos ay itiman ang bilog (a), (b), o (k) ayon
sa iyong pagpili.

Mga Sagot: Itiman ang tamang bilog.
ARALIN 5 ARALIN 6

1 @@® 6 @@®
2@@® 7@@®
3@@® 8@@<t>
4@@® 9@@@
5 @ @® 10 @@®

ARALIN8

16 @ @(k)
17 @@®
18 @@®
19 @ @lV

For ICI OffIce Use On/y

D ..

ARALIN 7

11 @@®
12 @@®
13 @@®
14 @@®
15 @@®

MGA TANONG NA PANGKALAHATAN
20 @@®
21 @@®
22 @@®
23 @@®
24 @ @ <k>
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Huwag sasagutin ang bahaging ito hanggang matapos
mong sagutin ang lahat ng tanong sa mga aralin at handa
mo nang ibalik ang iyong Talaan ng Mag-aaraljPapel ng
Mga Sagot 2.

Matutulungan mo kaming paunlarin ang kursong ito sa
pamamagitan ng iyong matapat na sagot sa mga sumusu-
nod na tanong. Bilugan ang titik na naghahayag ng iyong
damdamin.
1 Ang mga bagay na tinukoy sa araling ito ay

a) lubos na kawili-wili
b) kawili-wili.
k) bahagyang kawili-wili.
d) hindi kawili-wili.
e) nakakawalang-gana.

2 Ako'y natuto
a) ng maraming-marami.
b) ng ilan.
k) hindi masyado.
d) ng hindi bago.

3 Ang aking natutunan ay
a) napakahalaga.
b) mahalaga.
k) hindi mahalaga.
d) pag-aaksaya ng panahon.

4 Ang mga araling ito ay
a) napakahirap.
b) mahirap.
k) madali.
d) napakadali.

5 Sa pangkalahatan, ang mga arahng ito ay
a) napakahusay.
b) mahusay.
k) kainaman.
d) mahina.



6 Gusto mo pa bang kumuha ng ibang kurso na katulad
nito?
a) Tiyak na OO.
b) Maaaring OO.
k) Maaaring hindi.
d) Tiyak na hindi.

7 Mangyari lamang na isulat ang isang tiyak na puna
(komentario) tungkol sa mga aralin .

MALIGAYANG BATI!
Tapos mo na ang kursong ito. Ikinagagalak naming

nakasama ka bilang aming rnag-aaral at umaasa kami na
ikaw ay mag-aaral pa ng ibang kurso ng Iel. Itong talaan
ng mag-aaral na nilagyan mo ng iyong mga sagot, pada-
dalhan ka namin ng isang magandang katibayan o pala-
tandaan na natapos mo ang araling ito para sa iyong mag-
kakasunod na pag-aaral.

Mangyari lamang na isulat sa malalaking titik ang
iyong pangalan para sa iyong katibayan/sertipiko ng
pagtatapos:

Pangalan .

Kung ibig mong magkaroon ng mga magagamit O
na babasahin para sa ebanghelismo upang ibigay
sa iyong mga kaibigan, mangyaring lagyan ng J
ang kahon.

Maaaring makatulong ka sa ibang tao na tumanggap din
ng kurso ng ICI katulad nito sapamamagitan ng iyong
pagpapadala ng donasyon kalakip ng iyong sulat sa
Direktor ng ICl Pagpalainka ng Dios.

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
Christian Life Program

P.O. BOX 1084 MANILA, PHILIPPINES 2800
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sagot mo ay oo, itiman ang bilog (a) ng bilang 22 sa
iyong Papel ng Mga Sagot.

23 Tinapos mo ba ang lahat ng hinihiling sa baha-
ging Gawin Mo Ito sa mga Araling 3 at 47 KW1gang
sagot mo ay oo, itim an ang bilog (a) ng bilang 23
sa iyong Papel ng Mga Sagot.

24 Ang mga sagot mo sa bahaging GaWÍn Mo Ito sa mga
Araling 3 at 4 ay inihambing mo ba sa mga sagot na
nasa hulihan ng bawat aralin? KW1gang sagot mo ay
oo, itiman ang bilog (a) ng bilang 24 sa iyong Papel
ng Mga Sagot.

Katapusan ng mga kahilingan para sa mga Aralin 1-4.
Mangyari lamang na tumigil dito at ibalik sa tanggapan
ng ICI ang iyong Talaan ng Mag-aaral: Papel ng Mga
Sagot 1. Pagkatapos, ipagpatuloy ang iyong pag-aaral sa
iyong Aklat-Aralin, sa Aralin 5.

MGA HINIHILING SA ARALING 5-8
flagay ang sagot sa iyong Papel ng Mga Sagot 2.

ARALIN 5

Katapat ng tamang bilang sa iyong Papel ng Mga Sagot,
itiman ang bilog (a) kapag ang pangungusap ay tama o
ang (b) kapag ang pangungusap ay mali.

Ang bahagi ng Dios sa ebanghelismo ay magsabog ng
binhi

2 Ang bahagi ng Espintu Santo sa ebanghelismo ay
manumbat dalul sa kasalanan.

Katapat ng tamang bilang sa iyong Papel ng Mga Sagot,
itiman ang bilog ng parirala na siyang tamang kabuuan o
sagot:



8 Ebanghehsmo Personal

3 Sino ang hinirang ng Dios upang sabihin sa sanlibu-
tan ang tungkol kay Jesus?
a) Mga mangangaral
b) Mga anghel
k) Tayong lahat na umiibig sa Kanya.

4 Bakit kailangan natin ang magkaroon ng espiritual na
pangitain?
a) Upang ating makita ang kasamaan ng sanlibutan.
b) Upang ating makita ang mga nawawalang lalaki

at babae kagaya ng pagkaka}ata sa kanila ng
DIos.

5 Ano ang pmakamahalagang kasangkapan natin sa
ebanghelismo personal?
a) Pagsasanay
b) Iglesia
k) Ang Biblia

ARALIN 6

Itiman ang bilog (a) kapag ang pangungusap ay tama, o
ang (b) kapag ang pangungusap ay mali

6 Kapag ang Isang tao ay nakatalaga sa relihiyon ng
kanyang pamilya, ang Cristiano ay hindi na dapat
pang sumaksi sa kanya.

7 Ang isang Cristiano ay maaaring makapagbahagi ng
mabuting balita sa mga taong mas matanda o mas
mataas ang kalagayan kaysa sa karuJa.

Itiman ang bilog ng panrala na siyang tamang kabuuan o
sagot.

8 Hindi nmanais ng DJOsna baguhm ang
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a) puso ng tao.
b) pagkakakilanlan (identities) sa tao.

9 Gusto ng Dios na baguhin ang
a) kaugalian ng tao.
b) puso ng tao.

10 Nang ibahagi fil Felipe ang mabuting balita sa Apo-
kano sa desyerto, aling hadlang ang kanyang nilag-
pasan?
a) Wika
b) Reliluyon
k) Pagkakaktlanlan (Identity)

ARALIN 7

Itiman ang bilog (a) kapag ang pangungusap ay tama, o
ang (b) kapag ang pangungusap ay mali.

11 Upang mahikayat ang tao kay Cristo kailangang
magsalita tayo ng ayon sa kanilang nalalaman.

12 Hindi na kailangan ang anumang paraan ng paglapit
sa tao sa ating pagbabahagi ng mabuting balita.

Itiman ang bilog ng parirala na siyang tamang kabuuan
o sagot:

13 Ang ibig sabihin ng paglapit sa ebanghelismo per-
sonal ay
a) ang paraan na ating ginagamit sa paghikayat sa

tao kay Cristo.
b) ang oras ng pakikisama natin sa ibang mga Cris-

tiano.

14 Smabi ng mga alipin ni Naaman na kanyang sundin
ang propeta dahilan sa
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a) sila'y natatakot sa kanya.
b) sila'y nagmamalasakit sa kanya.

15 Ipinakita ni Jesus ang Kanyang damdamin sa mga
tao sa pamamagitan ng
a) pagtagpo sa kanilang mga pangangailangan.
b) paghatol sa kanila.

ARALIN 8

Itiman ang bilog (a) kapag ang pangungusap ay tama, o
ang (b) kapag ang pangungusap ay mali.

16 Ang isang ebanghe1ista ay gumagawa upang tumang-
gap ng gantimpala.

Itiman ang bilog ng parirala na siyang tamang kabuuan o
sagot:

17 Kapag ibinahagi ng mga Cristiano ang mabuting bali-
ta, sila'y nakatitiyak na
a) ang lahat ay sasampalataya
b) ang presensya ng Dios ay sasama sa kanila.
k) hindi sila magkakaroon ng anumang kahirapan.

18 Kabilang sa mga kasalukuyang gantimpala sa mga
Cristianong manggaga ay ang
a) isang korona ng kaluwalhatian.
b) paghaharing kasama ni Cristo.
k) personal na kasiyahan.

19 Kabilang sa panghinaharap na gantimpalang magpa-
walang-hanggan para sa mga manggagawang Cristia-
no ay ang
a) paghaharing kasama ni Cristo.
b) kayamanan ng sanlibutan.
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Mga Tanong na Pangkalahatan sa Iyong Pag-aaral ng Mga
Araling 5-8.

20 Binasa mo ba ang lahat araling 5-8? Kung ang iyong
sagot ay OO, itiman ang bilog (a) ng bilang 20 sa
iyong Papel ng Mga Sagot.

21 Tinapos mo ba ang lahat ng hinihiling sa bahaging
Gawin Mo Ito sa ika-5 hanggang ika-6 na aralin?
Kung ang sagot mo ay oo, itiman ang (a) ng bilang
21 sa iyong Papel ng Mga Sagot.

22 Ang mga sagot mo sa bahaging Gawin Mo Ito sa mga.
Araling 5-6 ay inihambing mo ba sa mga sagot na' <

nasa hulihan ng bawat aralin? Kung ang sagot mo ay,
oo, rtiman ang bilog (a) ng bilang 22 sa iyong Papel"-
ng Mga Sagot.

23 Tinapos mo ba ang lahat ng hinihiling sa bahaging
Gawin Mo Ito sa mga Araling 7 at 8? Kung ang sagot r

mo ay oo, itiman ang bilog (a) ng bilang 23 sa iyong .~
Papel ng Mga Sagot.

24 Ang mga sagot mo sa bahaging Gawin Mo Ito sa mga
Araling 7 at 8 ay inihambing mo ba sa mga sagot na
nasa hulihan ng bawat aralin? Kung ang sagot mo ay
oo, itiman ang bilog (a) ng bilang 24 sa iyong Papel
ng Mga Sagot.

• l

Katapusan ng mga Kahilingan para sa mga Aralin 5-8. r
Mangyari lamang na ibalik ang iyong Talaan ng Mag-
aaral/Papel ng mga Sagot 2. Ito ang kabuuan ng iyong~'
pag-aaral ng Ebanghelismo Personql. ~flmu/at sa iyong
guro dito sa ICI para sa susunod na kurso na pag-aaralqn .:
mo. -, .' - 1



Address ng Iel
sa inyong pook

[CJ
Christian life Program

Kung walang tanggapan ng ICI sa inyong pook,
ibalik ang iyong MGA PAPEL NG MGA SAGOT
sa address na ito:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE

P.O. Box 1084
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