
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



Ibahagi ang 'yong Karanasan 59

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."
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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
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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
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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.


