
•	 Ano	ang	isang	bagay	na	gusto	mong	nililinisan	(hal.	bahay,	kotse,	
sapatos,	computer,	damit)?

•	 Ano	ang	isang	bagay	o	lugar	ang	partikular	ka	sa		
kalinisan?	Ipaliwanag.

•	 Ano	ang	isang	produktong	panlinis	ang	hindi	ka	mabubuhay	
kapag	wala?	Bakit?
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NOTEs

prayEr
•	 Manalangin	na	ang	bawat	isa	sa	inyo	ay	magtiwala	ng	buo	sa	
ganap	na	gawa	ni	Kristo	upang	lumakas	ang	inyong	loob	na	
ibahagi	ang	Magandang	Balita	sa	iba.

•	 Hilingin	sa	Diyos	na	patuloy	Niyang	suriin	ang	inyong	mga	puso
	 at	linisan	kayo.
•	 Maniwala	sa	Diyos	para	sa	kalakasan,	pananamplataya,	at	pag-asa	
upang	magpatuloy	kayo	sa	takbuhing	pananampalataya.

sO WHaT
•	 Ano	ang	binayad	ni	Jesus	upang	iligtas	tayo	sa	ating	mga	
kasalanan?	Ano	ang	dapat	nating	gawin	upang	matanggap	natin	
ang	libreng	alay	ng	kaligtasan?

•	 Ang	banal	na	pagkakapalit	ay	nangyari	sa	krus.	Ano	ang	ibig	sabihin	
nito	(Galacia	2:20)?	Ano	ang	nakakayanan	nating	gawin	dahil	sa	
ganap	na	gawa	ni	Jesus	sa	krus?

•	 Sinasabi	sa	atin	ng	Roma	12:2	na	baguhin	natin	ang	ating	mga	isip.	
Papaano	natin	mababago	ang	ating	pag-iisip?	Ano	ang	nagagawa	
sa	atin	ng	pag-alam	ng	kalooban	ng	Diyos?

NOW WHaT
•	 Gaano	ka	kasigurado	na	kumpleto	ang	ginawa	ni	Jesus	sa	krus?	
Papaano	mo	ganap	na	mailalagay	ang	kumpiyansa	mo	kay	Jesus?

•	 Aling	bahagi	ng	iyong	buhay	ang	sa	tingin	mo’y	nangangailangan		
ng	paglilinis	ng	Diyos?

•	 Anong	pag-iisip	ang	mayroon	ka	na	sa	palagay	mo’y
	 kailangang	magbago	upang	malaya	mong	maisabuhay	ang	
	 iyong	pananampalataya?

ang Ebanghelyo sa Kasalukuyan

WEEK 2 FILIpINO



21Noong una ay malayo kayo sa Diyos, at naging kaaway 
niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at gawa. 
22Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa 
pamamagitan ng kamatayan ng katawang-tao ni Kristo. 
Kaya maihaharap na kayo sa kanya na banal, malinis at 
walang kapintasan. 23Pero kailangan ninyong manatiling 
tapat at matatag sa pananampalataya,at huwag hayaang 
mawala ang pag-asang dulot ng Magandang Balita na 
narinig n’yo. Ang Magandang Balita na ito ay ipinahayag 
na sa buong mundo, at akong si Pablo ay naging 
lingkod nito. ColoSAS	1:21-23

Ibinalik tayo ng Diyos sa Kanyang sarili.
21Noong una ay malayo kayo sa Diyos, at naging kaaway niya dahil 
sa kasamaan ng inyong pag-iisip at gawa. 22Pero ngayon, ibinalik 
na niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng 
katawang-tao ni Kristo. Kaya maihaharap na kayo sa kanya na banal, 
malinis at walang kapintasan.	ColoSAS	1:21,22

Dati	tayong	malayo	sa	Diyos—tinuturing	na	Kanyang	mga	kaaway,	
nawalay	sa	Kanya	dahil	sa	ating	masasamang	pag-iisip	at	galaw.	
Ngunit	sa	pamamagitan	ng	ganap	na	gawa	ni	Kristo	sa	krus,	sa	
Kanyang	pagkamatay	at	pagkabuhay,	ang	moral	na	pagkakahiwalay	
na	ito	ay	naidugtong	at	tayo’y	naibalik	sa	Diyos.	Ano	ang	naging	
kapalit	upang	tayo	ay	maibalik	sa	Diyos?		
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WHaT
Ang	ebanghelyo	ay	ang	kapangyarihan	ng	Diyos	na	hindi	lamang	para	
sa	ating	kaligtasan	kundi	para	rin	sa	ating	pagbabago	(Roma	1:16,17).	
Papaano	naaapektuhan	ng	mensahe	ng	ebanghelyo	ang	ating	mga	buhay	
sa	ngayon?
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Ginagawa tayong banal ng Diyos sa Kanyang paningin.
Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan 
ng kamatayan ng katawang-tao ni Kristo. Kaya maihaharap na kayo 
sa kanya na banal, malinis at walang kapintasan.	ColoSAS	1:22

Ang	ginawa	ni	Jesus	sa	krus	ang	nagbigay-daan	upang	tayo	
ay	malinisan,	at	mabigyan	ng	kakayahang	mamatay	ng	lalo	sa	
kasalanan,	at	mamuhay	nang	may	kabanalan.	Ang	prosesong	
ito	ay	tinatawag	na	pagpapabanal	(1	Tesalonica	5:23;	1	Corinto	
1:2).	Paano	tayo	pinapabanal	ng	Diyos	(Colosas	3:1-10)?

	

 
Binibigyan tayo ng lakas ng ebanghelyo na magpatuloy sa 
ating pananampalataya. 
Pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa 
pananampalataya,at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot 
ng Magandang Balita na narinig n’yo. Ang Magandang Balita na 
ito ay ipinahayag na sa buong mundo, at akong si Pablo ay naging 
lingkod nito.	ColoSAS	1:23

Tayo	ay	nababago	sa	pagpatuloy	natin	sa	pananampalataya.	
Nangyayari	ito	sa	pagpayag	nating	baguhin	tayo	ng	Salita	ng	
Diyos	at	sa	pagsunod	natin	dito	(Juan	17:17).	Sa	anong	bagay	
tayo	nililinisan	ng	Salita	ng	Diyos	(Efeso	5:26)?	Paano	tayo	
natutulungang	magpatuloy	sa	pananampalataya	ng	pagbabago	ng	
ating	mga	pag-iisip?
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