
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 ••
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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.
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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.


