
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.

-.~.~.. . ..
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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.



90 Ebanghelismo Personal

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.


