
•	 Ikwento	ang	isang	grupo	ng	mga	kaibigan	na	gusto	mo	
	 laging	kasama.	Bakit	ka	natutuwang	kasama	sila?	

•	 Kaninong	pamumuno	ang	tinitingala	mo?	Bakit?			

•	 Papaano	mo	ipapaliwanag	ang	pamumuno?

•	 Nakatagpo	mo	na	ba	si	Jesus?	Papaano	ka	magkakaroon	ng	tapang	
	 at	lakas	ng	loob	na	ihayag	si	Kristo	sa	iba?	

•	 Sino	ang	maaabot	mo	ngayong	linggo?	Papaano	ka	mananatiling	
	 nagunguna	ng	isang	kabanata	at	lumalago	bilang	isang	lider?		

•	 Sino	ang	gumagabay	sa	iyo?	Papaano	ka	magiging	tagapagpayo	
	 sa	iba?

•	 Pasalamatan	ang	Diyos	para	sa	Kanyang	kabutihan	sa	iyong	buhay	
	 at	para	sa	mga	tagapagpayo	na	biyaya	Niya	sa	iyo.		

•	 Magdasal	na	magabayan	mo	ang	kapwa	tungo	sa	Kanya	
	 sa	pamamagitan	ng	magandang	halimbawa.	Manalangin	na	
	 makapaglingkod	ka	sa	iba	tulad	ng	ginawa	ni	Jesus.		

•	 Ipagdasal	ang	mga	kakilala	mo	na	hindi	pa	sumusunod	sa	Diyos.	
	 Manalangin	na	makilala	nila	ang	Diyos	at	mamuhay	sila	sa	Kanya.	
	 Manalig	sa	Diyos	para	sa	kanilang	kaligtasan.
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week 4

Nauuna ng Isang kabanata

NOTES

WARM-UP

APPLICATION

PRAYER

FILIPINO



Ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao, na 
makakapagturo rin sa iba, ang mga aral na narinig mo sa 
akin sa harapan ng maraming saksi. 2 TImoTeo 2:2

Namangha sila kina Pedro at Juan dahil sa lakas ng loob nilang 
magsalita, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lang 
sila at walang mataas na pinag-aralan. Namukhaan din nilang sila’y 
mga kasama ni Jesus noon. mga gawa 4:13

Nakita	ng	mga	relihiyosong	lider	ang	tapang	ng	mga	disipulo	at	
kung	papaanong	naiiba	ang	kanilang	mga	buhay	nang	nakatagpo	
at	nakasama	nila	si	Jesus.	Hetong	mga	ordinaryo	at	mga	hindi	
nakapag-aral	na	lalaki	ay	naging	matapang	at	mapangahas	dahil	
sa	kung	sino	ang	Diyos	sa	kanilang	buhay.	Ang	kinalabasan	
ay	binaliktad	nila	ang	mundo.	Sino	ang	nagbibigay	sa	atin	
ng	kapangyarihan	na	maging	mga	saksi	ngayon	(Mga	Gawa	
1:8)?	Papaano	mo	maiimpluwensiyahan	ang	iba	dahil	sa	iyong	
pakikipagtagpo	kay	Jesus?

	

Ginabayan	ni	Pablo	si	Timoteo,	at	hinikayat	ni	Pablo	si	Timoteo	
na	ipasa	ang	natutunan	niya	sa	iba.	Hindi	lahat	ay	alam	ni	
Timoteo—nauna	lang	siya	ng	isang	kabanata.	Tulad	nito,	maaari	
nating	gabayan	ang	iba	kung	papaano	tayo	ginabayan.	Sino	ang	
gumagabay	sa	iyo?	Papaano	ka	nila	natulungan	na	pangunahan	
ang	iba?

42Kaya tinawag silang lahat ni Jesus at sinabi, “Alam n’yo na 
ang mga itinuturing na mga pinuno ng mga bansa ay may 
kapangyarihan sa mga taong nasasakupan nila, at kahit ano ang 
gustuhin nila ay nasusunod. 43Pero hindi kayo dapat ganyan. Sa 
halip, ang sinuman sa inyo na gustong maging dakila ay dapat 
maging lingkod ninyo. 44At ang sinuman sa inyo na gustong maging 
pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. 45Sapagkat kahit ako, na 
Anak ng Tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran kundi 
upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang 
maraming tao!” marcos 10:42-45 

Tinukoy	ni	Jesus	ang	pagkakaiba	ng	pamumuno	ng	mga	Hentil	
sa	kung	papaano	Niya	gustong	manguna	ang	Kanyang	mga	
disipulo—sa	pamamagitan	ng	pagsisilbi	at	magandang	halimbawa.	
Ipinakita	ni	Jesus	ito	sa	pag-aalay	Niya	ng	Kanyang	buhay	para	sa	
atin.	Papaano	naiiba	ang	kahulugan	ng	pamumuno	sa	Bibliya	sa	
kahulugan	ng	mundo	dito?

	

	

Tinuturuan	tayo	ng	Bibliya	na	maging	mga	disipulo—mga	tagasunod	
ni	Jesus—na	makakatulong	sa	kapwa	na	sundin	Siya.	Kailangan	nating	
ipasa	ang	ating	mga	narinig	at	natutunan	sa	iba.	Kahit	na	pakiramdam	
natin	ay	kulang	tayo	o	hindi	handa,	pupwede	tayong	gamitin	ng	
Diyos	ngayon,	kung	sino	tayo.	Tinatawag	tayong	maging	tutok	kay	
Jesus,	magsilbi	sa	iba,	at	manatiling	nangunguna	ng	isang	kabanata	
sa	ating	mga	tinutulungan.	Sa	aralin	na	ito,	titingnan	natin	ang	tatlong	
pangunahing	elemento	sa	pagsasanay	ng	iba	upang	maging	mga	lider.

Tulungan ang iba na makatagpo si Jesus.

WORD

1

Ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao, na makakapagturo 
rin sa iba, ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng 
maraming saksi. 2 TImoTeo 2:2

Maging tagagabay para sa iba.2

Paglingkuran ang kapwa.3


