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Tanong 7: Ano ang turo ng Panginoong Jesus tungkol sa pagbibigay ng tithes? 
Sagot:  Ang tithes o pagbibigay ng ika-sampung bahagi ay hindi lamang dapat gawin  

bilang isang utos o batas kundi dapat gawin ng may tamang puso sa Diyos at 
sa kapwa, walang pagmamalaki, pagmamataas at panglalamang.                                   
( Mateo 23:23, Lukas 20:25, Lukas 21:4, 1Corinto 16:2) 

Tanong 8: Ang Linggo ba ang araw ng pagsamba? 
Sagot:  Ang pagsamba sa Diyos ay dapat bahagi ng ating buhay o lifestyle. Maaari 

natin itong gawing araw-araw ngunit nararapat na maglaan tayo ng 
natatanging araw ng  pagsamba. Makikita natin sa Biblia sa aklat ng Gawa na 
ang mga mananampalataya kay Jesus ay nagsimula ang pagsamba sa unang 
araw ng sanlinggo o Linggo. Kinilala ng lahat ng mananampalataya na ang 
Panginoong Jesus ay nabuhay muli sa unang araw ng sanlinggo.  
Nagsasama-sama sila tuwing araw na ito upang alalahanin ang kanyang 
muling pagkabuhay sa pamamagitan ng breaking of bread or communion.                         
(Marcos 16:9, Juan 20:19, Gawa 20:7) 

Tanong 9: Bakit ginagawa sa Church ang Communion o Lord’s Supper? 
Sagot:  Ang Communion o Lord supper ay ginagawa natin bilang pagsunod sa sinabi 

ng Panginoong Jesu-Cristo na gawin natin bilang pag-alaala sa kanyang  
pagkamatay at muling pagkabuhay at  sa kanyang muling pagbabalik.  
(1Corinto 11:23-26) 

 
Tanong 10: Paano ako maglilingkod sa Diyos? 
Sagot:  Inutos ng Panginoong Jesus sa lahat ng sumusunod sa kanya na magturo ng 

kanyang salita o “make disciple.” Ito ang pinaka-magandang paglilingkod na 
magagawa natin sa Diyos. Kung paano tayo tinuruan sa pamamagitan ng 
Step by Step Material na ito, ganito din ang gawin natin sa ating mga  
kaibigan. Ilapit natin sila sa Diyos sa pamamagitan ng pagdadala natin sa 
kanila sa Church o pagsisimula natin ng Build Group or Group discipleship. 
Maaari mo itong gawin sa paraang one to one or group discussion.   
(Matthew 28:19-20, Marcos 16:15) 

 
COACH part: 

Pansinin at Pag-isipan: 
Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang ating pagiging totoo sa ating sarili ang  
siyang magpapalaya sa atin. 
 
Hard Question: 
 Anong mayroon ka na maaari mong ibigay sa Diyos bilang iyong paglilingkod? 
 
Easy Question: 
 Sa iyong opinyon, mahalaga ba na ikaw ay maglingkod sa Diyos?  
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Understanding the Church 
Ang Pag-unawa sa Iglesia 

CONVERSE part: 

Tanong 1: Ano ang sabihin ng salitang Iglesya o Church? 
Sagot:  Ang salitang Iglesya o Church ay nanggaling salitang Griyego na  

ekklesia na ibig sabihin ay “the called out ones” o mga tinawag.  
Tumutukoy ito sa pagsasama-sama o “assembly” ng mga taong kumikilala 
sa Diyos. (Mateo 16:18, Mateo 18:17, Roma 12:5) 

Tanong 2: Anu-ano ang ginagawa sa loob ng Church? 
Sagot:   Sa Biblia makikita na sama-sama ang mga mananampalataya sa church o 

Iglesya na nakikinig at  nag-aaral ng Salita ng Diyos. Nagpupuri, umaawit, 
nananalangin  at nagpapasalamat sa Diyos. Sama-sama din nilang inaalala 
ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus sa papa-
magitan ng “breaking of bread” or “communion.” (Gawa 2:42, 46-47) 

Tanong 3: Ano ang ginagawa ng isang Pastor 
Sagot:  Ang salitang Pastor ay nangangahulugang “shepherd” or “elder of a  

congregation.”  Naglilingkod siya sa pamamagitan ng pangunguna,  
pangangaral, pagtuturo, pananalangin at pag-aalaga sa tao na lumago sa 
pananampalataya.  (Acts 20:28, Gawa 20:17, 1Pedro 2:25) 

Tanong 4: Kailangan ba tayong manatili at lumago sa iisang Church? 
Sagot:  Mas mabilis sa isang tao na lumago sa pananampalataya kung siya ay   

magkakaroon ng isang Church na mag-aalaga sa kanya. Makabubuo siya 
ng maayos na relasyon sa kapwa niya mananampalataya at matutulungan 
siya ng kanyang pastor na makapaglingkod sa Diyos.   
(Hebreo 10:25, Gawa 9:31) 

Tanong 5: Kailangan ba ang bautismo sa tubig upang maging miyembro ng 
Church? 
Sagot:  Hindi ito isang pre-requisite for membership kundi ang bautismo sa tubig 

ay  isang “Act of Obedience” o isang pagpapakita ng “Commitment” na 
dapat gawin ng isang mananampalataya bilang pagsunod sa sinabi ng 
Panginoong Jesus.   (Mateo 28:19, Roma 6:4) 

Tanong 6: Ano ang tithes o ika-sampung bahagi na ibinibigay sa Iglesya? 
Sagot:  Ito ang pagbibigay ng ika-sampung bahagi ng ating kita sa Templo o 

Church  na iniutos ng Diyos sa Old Testament at itinuro ng Panginoong 
Jesus sa New  Testament na gawin ng  may tamang puso at pag-uugali sa 
Diyos at tao. Ginagawa natin ito upang ipahayag na lahat ng pagpapala 
natin ay galing sa  Diyos at upang matugunan ang pangangailangan sa 
templo o Church.  ( Levitico 27:30, Malakias 3:10) 
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Tanong 7: Ano ang turo ng Panginoong Jesus tungkol sa pagbibigay ng tithes? 
Sagot:  Ang tithes o pagbibigay ng ika-sampung bahagi ay hindi lamang dapat gawin  

bilang isang utos o batas kundi dapat gawin ng may tamang puso sa Diyos at 
sa kapwa, walang pagmamalaki, pagmamataas at panglalamang.                                   
( Mateo 23:23, Lukas 20:25, Lukas 21:4, 1Corinto 16:2) 

Tanong 8: Ang Linggo ba ang araw ng pagsamba? 
Sagot:  Ang pagsamba sa Diyos ay dapat bahagi ng ating buhay o lifestyle. Maaari 

natin itong gawing araw-araw ngunit nararapat na maglaan tayo ng 
natatanging araw ng  pagsamba. Makikita natin sa Biblia sa aklat ng Gawa na 
ang mga mananampalataya kay Jesus ay nagsimula ang pagsamba sa unang 
araw ng sanlinggo o Linggo. Kinilala ng lahat ng mananampalataya na ang 
Panginoong Jesus ay nabuhay muli sa unang araw ng sanlinggo.  
Nagsasama-sama sila tuwing araw na ito upang alalahanin ang kanyang 
muling pagkabuhay sa pamamagitan ng breaking of bread or communion.  
(Marcos 16:9, Juan 20:19, Gawa 20:7) 

Tanong 9: Bakit ginagawa sa Church ang Communion o Lord’s Supper? 
Sagot:  Ang Communion o Lord supper ay ginagawa natin bilang pagsunod sa sinabi 

ng Panginoong Jesu-Cristo na gawin natin bilang pag-alaala sa kanyang  
pagkamatay at muling pagkabuhay at  sa kanyang muling pagbabalik.     
(1Corinto 11:23-26) 

 
Tanong 10: Paano ako maglilingkod sa Diyos? 
Sagot:  Inutos ng Panginoong Jesus sa lahat ng sumusunod sa kanya na magturo ng 

kanyang salita o “make disciple.” Ito ang pinaka-magandang paglilingkod na 
magagawa natin sa Diyos. Kung paano tayo tinuruan sa pamamagitan ng  
Step by Step Material na ito, ganito din ang gawin natin sa ating mga  
kaibigan. Ilapit natin sila sa Diyos sa pamamagitan ng pagdadala natin sa 
kanila sa Church o pagsisimula natin ng Build Group or Group discipleship. 
Maaari mo itong gawin sa paraang one to one or group discussion.   
(Matthew 28:19-20, Marcos 16:15) 

 
COACH part: 

Pansinin at Pag-isipan: 
Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang ating pagiging totoo sa ating sarili ang  
siyang magpapalaya sa atin. 
 
Hard Question: 
 Anong mayroon ka na maaari mong ibigay sa Diyos bilang iyong paglilingkod? 
 
Easy Question: 
 Sa iyong opinyon, mahalaga ba na ikaw ay maglingkod sa Diyos?  
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Understanding the Church 
Ang Pag-unawa sa Iglesia 

CONVERSE part: 

Tanong 1: Ano ang sabihin ng salitang Iglesya o Church? 
Sagot:  Ang salitang Iglesya o Church ay nanggaling salitang Griyego na  

ekklesia na ibig sabihin ay “the called out ones” o mga tinawag.  
Tumutukoy ito sa pagsasama-sama o “assembly” ng mga taong  kumikilala 
sa Diyos. (Mateo 16:18, Mateo 18:17, Roma 12:5) 

Tanong 2: Anu-ano ang ginagawa sa loob ng Church? 
Sagot:   Sa Biblia makikita na sama-sama ang mga mananampalataya sa church o 

Iglesya na nakikinig at  nag-aaral ng Salita ng Diyos. Nagpupuri, umaawit, 
nananalangin  at nagpapasalamat sa Diyos. Sama-sama din nilang inaalala 
ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus sa  
papamagitan ng “breaking of bread” or “communion.”  
(Gawa 2:42, 46-47) 

Tanong 3: Ano ang ginagawa ng isang Pastor 
Sagot:  Ang salitang Pastor ay nangangahulugang “shepherd” or “elder of a  

congregation.”  Naglilingkod siya sa pamamagitan ng pangunguna,  
pangangaral, pagtuturo, pananalangin at pag-aalaga sa tao na lumago sa 
pananampalataya.  (Acts 20:28, Gawa 20:17, 1Pedro 2:25) 

Tanong 4: Kailangan ba tayong manatili at lumago sa iisang Church? 
Sagot:  Mas mabilis sa isang tao na lumago sa pananampalataya kung siya ay 

magkakaroon ng isang Church na mag-aalaga sa kanya. Makabubuo siya 
ng maayos na relasyon sa kapwa niya mananampalataya at  
matutulungan siya ng kanyang pastor na makapaglingkod sa Diyos.   
(Hebreo 10:25, Gawa 9:31) 

Tanong 5: Kailangan ba ang bautismo sa tubig upang maging miyembro ng Church? 
Sagot:  Hindi ito isang pre-requisite for membership kundi ang bautismo sa tubig 

ay isang “Act of Obedience” o isang pagpapakita ng “Commitment” na 
dapat gawin ng isang mananampalataya bilang pagsunod sa sinabi ng 
Panginoong Jesus. (Mateo 28:19, Roma 6:4) 

Tanong 6: Ano ang tithes o ika-sampung bahagi na ibinibigay sa Iglesya? 
Sagot:  Ito ang pagbibigay ng ika-sampung bahagi ng ating kita sa Templo o 

Church  na iniutos ng Diyos sa Old Testament at itinuro ng Panginoong 
Jesus sa New  Testament na gawin ng  may tamang puso at pag-uugali sa 
Diyos at tao. Ginagawa natin ito upang ipahayag na lahat ng pagpapala 
natin ay galing sa Diyos at upang matugunan ang pangangailangan sa  
templo o Church. ( Levitico 27:30, Malakias 3:10) 



Tanong 4: Ano ang ginagawa ng Banal na Espiritu? 
Sagot: 

1. Nagtuturo sa tao patungkol sa Diyos. (Juan 14:26) 
2. Nangungusap sa tao patungkol sa kasalanan. (Juan 16:8) 
3. Gumagabay sa tao tungo sa katotohanan. (Juan 16:3) 
4. Nagbibigay direksyon. (Gawa 13:2) 
5. Nagtuturo sa taong magsalita tungkol sa Diyos. (Lukas 12:12) 
6. Tumutulong sa tao sa pananalangin. (Roma 8:26) 
7. Nagbibigay sa tao ng kapangyarihang magpatotoo. (Gawa 1:8) 
8. Nagpapatunay na ang tao’y anak ng Diyos. (Roma 8:16) 
9. Tumutulong sa tao na mamuhay ng tama. (Galacia 5:22) 
10. Nagbibigay-karunungan sa pangangaral ng Salita ng Diyos. (1Corinto 2:13) 
11. Nagbibigay ng kaloob sa paglilingkod. (1Corinto 12:4-5, 11) 

 

COACH part: 

Pansinin at Pag-isipan: 
Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang ating pagiging totoo sa sarili ang  
siyang  magpapalaya sa atin. 
 

Hard Question: 
 Kung ikaw ay may pagkakataong humiling sa Banal na Espiritu, ano ang hihilingin mo 

sa kanya? At bakit? 
 

Easy Question: 
 Ano ang Banal na Espiritu para sa iyo? 

Tanong 4: Ano ang ginagawa ng Banal na Espiritu? 
Sagot: 

1. Nagtuturo sa tao patungkol sa Diyos. (Juan 14:26) 
2. Nangungusap sa tao patungkol sa kasalanan. (Juan 16:8) 
3. Gumagabay sa tao tungo sa katotohanan. (Juan 16:3) 
4. Nagbibigay direksyon. (Gawa 13:2) 
5. Nagtuturo sa taong magsalita tungkol sa Diyos. (Lukas 12:12) 
6. Tumutulong sa tao sa pananalangin. (Roma 8:26) 
7. Nagbibigay sa tao ng kapangyarihang magpatotoo. (Gawa 1:8) 
8. Nagpapatunay na ang tao’y anak ng Diyos. (Roma 8:16) 
9. Tumutulong sa tao na mamuhay ng tama. (Galacia 5:22) 
10. Nagbibigay-karunungan sa pangangaral ng Salita ng Diyos. (1Corinto 2:13) 
11. Nagbibigay ng kaloob sa paglilingkod. (1Corinto 12:4-5, 11) 

 

COACH part: 

Pansinin at Pag-isipan: 
Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang ating pagiging totoo sa sarili ang  
siyang  magpapalaya sa atin. 
 

Hard Question: 
 Kung ikaw ay may pagkakataong humiling sa Banal na Espiritu, ano ang hihilingin mo 

sa kanya? At bakit? 
 

Easy Question: 
 Ano ang Banal na Espiritu para sa iyo? 
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Paano Ito Gamitin? 

Ang Step by Step ay isang discipleship and follow-up material para sa isang 

bagong mananampalataya. Ito ay maaring gamitin para sa one to one or 

group discipleship. May mga instructional guide na dapat sundin at sa likod 

ng booklet at may mga steps outline card. Ibigay mo ang card na ito sa 

bawat steps na iyong itinuturo. Nakalagay dito ang summary answer and 

scripture ng lahat ng iyong itinuro. Hayaan mong magkaroon ng  

inter-action sa pamamagitan ng pagpapabasa mo ng sagot o mga verses na 

nakasulat dito. 
 

CONNECT Part (5 to 10 minute) 

Ito ang panimula ng Discipleship na iyong gagawin.  

Ang makuha ang interest ng tao ay napakahalaga sa 

isang masigla at maayos na pag-uusap. Maari mo itong 

magawa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong 

maikling personal testimony, mga natatanging kwento, 

mga magagandang kasabihan at mga iba‟t-ibang trivia 

o  natatanging impormasyon. Lumikha ka nang sigla 

at saya sa inyong pag-uusap. Tandaan mo ang Key  #1 – “Maging  

matiyaga at maging masayahin sa tao.” 

 

CONVERSE Part (15 to 30 minutes) 

Ang Step by Step ay naglalaman ng walong Journey 

Steps tungkol sa ilang katanungan sa  

pananampalatayang Kristiyano sa ating panahon. 

Gamitin mo ang Q & A method sa pag-uusap.   

Itanong ang mga katanungang nakasulat at sagutin 

ayon din sa opinyong nakalagay. Palawakin mo ang 

mga sagot sa pamamagitan ng mga supporting verses. Tandaan mo ang  

Key #2 – “Magkakaroon ka lamang ng convincing power kung ikaw 

mismo ay naniniwala sa sagot na iyong sinasabi.” 

 

 

 

Introduction 
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COACH part ( 10 to 15 minutes) 

Ito ang huling bahagi ng discipleship material na ito. 

Bigyan mo ng pagkakataon ang iyong kausap na 

makapag-bahagi ng kanyang karanasan sa  

pamamagitan ng pagsagot sa mga Coaching   

Question. Hayaan mo siyang pumili kung gusto  

niyang sagutin ang Hard or Easy Question. Dito mo 

malalaman kung siya‟y may natutuhan sa lahat ng 

iyong ibinahagi. Tandaan mo ang Key #3 – “Ang 

pagkakaroon mo ng oras makinig sa isang tao 

ang magbubukas ng kaniyang puso na magsalita.” Gamitin mo ang 

paraang pagpapayo o counseling sa iyong pakikipag-usap at magtapos 

kayo sa pananalangin at pagtitiwala sa Diyos. 

 
Lagi mong tandaan…“discipleship is a journey.” Huwag tayong  

mainip o magmadali na makakita agad ng resulta sa ating ginagawa.  

Ipagkatiwala natin ito sa Diyos na may kakayahang magbago ng buhay 

ng tao. Isipin mo na ito ay pagbibigay ng panahon at pagkakataong  

tulungan ang isang taong lumago sa kanyang pananampalataya.  

 
Ibinabalik ko sa Diyos ang papuri at pasasalamat sa lahat ng  

karunungang ipinagkaloob Niya sa akin na gawin ang discipleship material 

na ito. Nagpapasalamat ako sa pagmamahal at pananalangin ng aking 

pamilya at sa patuloy na suporta ng buong Journey Church Family.  

Pagpalain tayong lahat ng Diyos! 

 

 

Ptr. Marlon Arcilla 

Lead Pastor 

Journey Church Philippines 

 

 

 

 

 

 

Understanding the Holy Spirit 
Ang Pag-unawa sa Banal na Espiritu 

Understanding the Holy Spirit 
Ang Pag-unawa sa Banal na Espiritu 

CONVERSE part: 

Tanong 1: Sino ang Banal na Espiritu? 
Sagot:  Ang Banal na Espiritu o Diyos Espiritu Santo ang ikatlong persona  

sa Trinity  kasama ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Siya ay isang persona 
na may kaisipan, damdamin at emosyon at may katangiang pagka-Diyos.  
 (Lukas 3:21-22, 2Corinto 13:14, Efeso 4:30) 

Tanong 2: Anu-ano ang patunay sa pagka-Diyos ng Banal na Espiritu? 
Sagot:  
1. Siya ay makapangyarihan. (Gawa 10:38) 
2. Siya ay maykaalaman sa lahat ng bagay. (1Corinto 2:10) 
3. Siya ay bahagi sa planong kaligtasan. (Lukas 1:35) 
4. Siya ay nagungusap sa buhay ng tao. (Awit 139:7) 
5. Siya ay tinawag na Diyos. (Gawa 5:3-4) 

Tanong 3: Anong itinuro ng Panginoong Jesus tungkol sa Banal na Espiritu? 
Sagot:  Itinuro ng Panginoong Jesus na ang Banal na Espiritu ay ang kaagapay 

Comforter  na ang ibig sabihin ay isang tulong na nasa iyong tabi. Siya ang 
Espiritu ng  Katotohanan na magpapaunawa ng lahat ng kanyang aral at 
turo sa tao. (Juan 14:26) 

CONVERSE part: 

Tanong 1: Sino ang Banal na Espiritu? 
Sagot:  Ang Banal na Espiritu o Diyos Espiritu Santo ang ikatlong persona  

sa Trinity  kasama ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Siya ay isang persona na 
may kaisipan, damdamin at emosyon at may katangiang pagka-Diyos.  
(Lukas 3:21-22, 2Corinto 13:14, Efeso 4:30) 

Tanong 2: Anu-ano ang patunay sa pagka-Diyos ng Banal na Espiritu? 
Sagot:  
1. Siya ay makapangyarihan. (Gawa 10:38) 
2. Siya ay maykaalaman sa lahat ng bagay. (1Corinto 2:10) 
3. Siya ay bahagi sa planong kaligtasan. (Lukas 1:35) 
4. Siya ay nagungusap sa buhay ng tao. (Awit 139:7) 
5. Siya ay tinawag na Diyos. (Gawa 5:3-4) 

Tanong 3: Anong itinuro ng Panginoong Jesus tungkol sa Banal na Espiritu? 
Sagot:  Itinuro ng Panginoong Jesus na ang Banal na Espiritu ay ang kaagapay  

Comforter na ang ibig sabihin ay isang tulong na nasa iyong tabi. Siya ang 
Espiritu ng  Katotohanan na magpapaunawa ng lahat ng kanyang aral at 
turo sa tao.  (Juan 14:26) 



 

Tanong 4: Kailan ako dapat manalangin? 
Sagot:  Ang pananalangin ay dapat bahagi ng ating buhay o lifestyle. Hindi lamang ito 

ginagawa sa oras ng problema kundi sa bawat pagkakataon.  
(Efeso 6:18, 1Tesalonica 5:17-18) 

Tanong 5: Ano ang turo ng Panginoong Jesus tungkol sa panalangin? 
Sagot: Ang panalangin ay isang personal na pakikipag-usap at pagsamba sa ating Ama 

at hindi pakitang-tao lamang.  (Mateo 6:5, 7) 

Jesus pattern of prayer: (The Lord’s Prayer) 
 Unang bahagi pagsamba. (Mateo 6:9) 
 Pangalawang bahagi pag-sisisi. (Mateo 6:12) 
 Pangatlong bahagi paghingi. (Lukas 11:3) 

 
COACH part: 

Pansinin at Pag-isipan: 
Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang ating pagiging totoo sa sarili ang siyang                           
magpapalaya sa atin. 
 
Hard Question: 

 Anu-ano ang nagiging hadlang sa iyong pananalangin? Ano ang iyong ginagawa 
upang maalis ito? 

 

Easy Question: 
 Paano mo sisimulang ayusin ang buhay panalangin mo sa Diyos? 

 

Tanong 4: Kailan ako dapat manalangin? 
Sagot:  Ang pananalangin ay dapat bahagi ng ating buhay o lifestyle. Hindi lamang ito 

ginagawa sa oras ng problema kundi sa bawat pagkakataon.  
(Efeso 6:18, 1Tesalonica 5:17-18) 

Tanong 5: Ano ang turo ng Panginoong Jesus tungkol sa panalangin? 
Sagot: Ang panalangin ay isang personal na pakikipag-usap at pagsamba sa ating Ama 

at hindi pakitang-tao lamang.  (Mateo 6:5, 7) 

Jesus pattern of prayer: (The Lord’s Prayer) 
 Unang bahagi pagsamba. (Mateo 6:9) 
 Pangalawang bahagi pag-sisisi. (Mateo 6:12) 
 Pangatlong bahagi paghingi. (Lukas 11:3) 
 
COACH part: 

Pansinin at Pag-isipan: 
Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang ating pagiging totoo sa sarili ang siyang                           
magpapalaya sa atin. 
 
Hard Question: 
 Anu-ano ang nagiging hadlang sa iyong pananalangin? Ano ang iyong ginagawa 

upang maalis ito? 
 

Easy Question: 
 Paano mo sisimulang ayusin ang buhay panalangin mo sa Diyos? 
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Understanding Salvation 
Ang Pag-unawa sa Kaligtasan 



Step by Step 

10  

CONNECT  ................................................................  (5 Minutes) 

(Instruction) Ibahagi mo ng maikli ang iyong personal testimony sa 

pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na ito: 

1. Ano ang buhay ko noong hindi ko pa tinatanggap ang Panginoon 

Jesus? 

2. Paano ko tinanggap ang Panginoon Jesus? 

3. Anong pinagbago ng buhay ko ngayon pagkatapos kong tanggapin 

ang Panginoong Jesus? 

 

CONVERSE  ..............................................................  (10-25 Minutes) 

(Instruction) Banggitin at sagutin ang mga tanong na nakasulat.  

Palawakin ang bawat sagot sa pamamagitan ng mga supporting verses 

na nakalagay dito. 

 

Tanong 1:  Ano ba ang kaligtasan? 

Sagot:  

Ang kaligtasang tinutukoy ng Biblia ay ang pagkaligtas sa pag-paparusa 

ng Diyos. Ito ang kamatayan sa impiyerno at pagka-hiwalay ng habang 

panahon sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang maligtas naman ay ang 

maranasan ang kapatawaran at magkaroon ng buhay na walang 

hanggan – ito ang makapiling ang Diyos sa langit habang buhay na 

ipinangako ni Jesu-Cristo sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya.  

  

Hebreo 9:27 

Itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos ay ang 

paghuhukom. 

Understanding Prayer 
Ang Pag-unawa sa Panalangin 

Understanding Prayer 
Ang Pag-unawa sa Panalangin 

CONVERSE part: 

Tanong 1: Ano ang Panalangin? 
Sagot:   Ang panalangin ay ang paglapit, pakikinig, paghiling at pakikipagusap ng  

personal sa ating Diyos. (Mateo 6:6, 1Timoteo 2:1-2) 

Tanong 2: Paano ako makatitiyak na sasagutin ng Diyos ang aking panalangin? 
Sagot:  Ang panalangin ay hindi nakasalalay sa ating nararamdaman o emosyon. 

Ang katiyakan sa kasagutan ng panalangin ay nakasalalay sa ating 
pananampalataya at kalooban ng Diyos. (Mateo 21:22, 1 Juan 5:14-15) 

Tanong 3: Anu-ano ang mga hadlang sa pananalangin? 
Sagot: 

1. Kasalanan (1Pedro 3:12) 
2. Pag-aalinlangan o Doubt. (Santiago 1:6-8) 
3. Pride o pagmamataas sa sarili. (Job 35:12) 
4. Galit at hindi pagpapatawad. (Marcos 11:25-26) 
5. Maling paraan ng pananalangin. (Mateo 6:7) 

 

CONVERSE part: 

Tanong 1: Ano ang Panalangin? 
Sagot:   Ang panalangin ay ang paglapit, pakikinig, paghiling at pakikipagusap ng  

personal sa ating Diyos. (Mateo 6:6, 1Timoteo 2:1-2) 

Tanong 2: Paano ako makatitiyak na sasagutin ng Diyos ang aking panalangin? 
Sagot:  Ang panalangin ay hindi nakasalalay sa ating nararamdaman o emosyon. 

Ang katiyakan sa kasagutan ng panalangin ay nakasalalay sa ating 
pananampalataya at kalooban ng Diyos. (Mateo 21:22, 1 Juan 5:14-15) 

Tanong 3: Anu-ano ang mga hadlang sa pananalangin? 
Sagot: 

1. Kasalanan (1Pedro 3:12) 
2. Pag-aalinlangan o Doubt. (Santiago 1:6-8) 
3. Pride o pagmamataas sa sarili. (Job 35:12) 
4. Galit at hindi pagpapatawad. (Marcos 11:25-26) 
5. Maling paraan ng pananalangin. (Mateo 6:7) 

 



Tanong 4: Paano basahin at pag-aralan ang Biblia? 
Sagot:  Steps in reading the Bible: 

1. Humanap ka ng convenient time sa pagbabasa, umaga o gabi. 
2. Manalangin upang gabayan ng Banal na Espiritu. 
3. Magkaroon ng Bible reading plan. Kung magbabasa ka ng 2-3 verses  

araw-araw matatapos mo ang Biblia sa loob isang taon o 365 days.  
4. Unahing basahin ang New Testament pagkatapos ay ang Old Testament.              

(Psalm 119:105) 

Tanong 5: Ano ang maitutulong ng Biblia sa aking buhay? 
Sagot:  Sa Biblia makikita ang lahat ng katuruan ng Diyos patungkol sa buhay.  

Makatutulong ito na mapatibay at mapalakas ng ating pananampalataya.                                              
(2Timoteo 3:16, Roma 15:4) 

 
COACH part:  

Pansinin at Pag-isipan: 
Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang ating pagiging totoo sa sarili ang siyang                   
magpapalaya sa atin. 
 
Hard Question: 

 Anu-ano ang mga pag-aalinlangan mo o doubt sa iyong kaisipan patungkol sa 
Biblia? At Bakit? 

 

Tanong 4: Paano basahin at pag-aralan ang Biblia? 
Sagot:  Steps in reading the Bible: 

1. Humanap ka ng convenient time sa pagbabasa, umaga o gabi. 
2. Manalangin upang gabayan ng Banal na Espiritu. 
3. Magkaroon ng Bible reading plan. Kung magbabasa ka ng 2-3 verses  

araw-araw, matatapos mo ang Biblia sa loob isang taon o 365 days.  
4. Unahing basahin ang New Testament pagkatapos ay ang Old Testament.              

(Psalm 119:105) 

Tanong 5: Ano ang maitutulong ng Biblia sa aking buhay? 
Sagot:  Sa Biblia makikita ang lahat ng katuruan ng Diyos patungkol sa buhay.  

Makatutulong ito na mapatibay at mapalakas ng ating pananampalataya.                                              
(2Timoteo 3:16, Roma 15:4) 

 
COACH part:  

Pansinin at Pag-isipan: 
Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang ating pagiging totoo sa sarili ang siyang                   
magpapalaya sa atin. 
 
Hard Question: 
 Anu-ano ang mga pag-aalinlangan mo o doubt sa iyong kaisipan patungkol sa  

Biblia? At Bakit? 
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Pahayag 21:7-8 

Ang nagtatagumpay ay magmamana ng mga ito, at ako ang magiging 

Diyos niya, at siya‟y magiging anak ko. Ngunit para sa mga duwag, sa 

mga hindi sumasampalataya, sa mga  karumaldumal, mga mamamatay

-tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa  

diyus-diyosan, at mga  sinungaling, ang kalagayan nila ay sa lawa na 

nagliliyab sa apoy at asupre; ito ang ikalawang kamatayan. 

 

Roma 6:23 

Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; ngunit ang wa-

lang-bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Cris-

to Jesus na ating Panginoon. 

 

Tanong 2:  Sino ang nagsimula ng kaligtasan? 

Sagot: 

Ang Diyos na maylikha sa lahat at nagbigay-buhay sa tao ang nagsimula 

ng kaligtasan. Nakita Niya na hindi kaya ng taong iligtas ang kanyang 

sarili. Ang tao‟y mahina at mapapahamak dahil sa kanyang kasalanan, 

kaya‟t nagpadala siya ng tagapagligtas.  

 

Juan 3:16  

Sapagkat ganoon inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya ipinagkaloob 

niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang  

sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng 

buhay na walang hanggan.  
 

Roma 5:8 

Subalit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong 

tayo‟y makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin. 

 

  

Understanding Salvation 
Ang Pag-unawa sa Kaligtasan 

STEP 1 



Step by Step 
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Tanong 3:  Ano ang tunay na kalagayan ng tao? 

Sagot:  

Ang Biblia ang nagsabi na ang lahat ng tao‟y makasalanan. Patay ang 

buhay espirituwal at sira ang relasyon sa Diyos dahil sa kasalanan. 

Mahina ang tao at hindi niya kayang baguhin at iligtas ang kaniyang 

sarili.   

 

Roma 3:10-11   

Gaya ng nasusulat: “Walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang 

nakauunawa, walang humahanap sa Diyos.  
 

Roma 3:23b 

…Sapagka‟t ang lahat ay nagkasala, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian 

ng Diyos. 
 

Isaiah 59:2 

But your iniquities have separated you from your God, your sins 

have hidden his face from you,  so that he will not hear. 

 

Tanong 4: Sino ang makatutulong sa tao? 

Sagot:  

Ipinag-kaloob ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus. Siya 

lamang ang maaaring handog na makatutulong sa tao para sa  

kapatawaran ng kasalanan. Siya lamang ang walang kasalanan at may 

katangian na tumubos at magbayad sa kasalanan ng buong sanlibutan 

habang panahon.  

 

Roma 3:25 

Siya ang inialay ng Diyos bilang handog na makapapayapa sa kanyang 

galit dahil sa kasalanan ng sanlibutan, upang sa pamamagitan ng 

pananampalataya sa bisa ng kanyang dugo ay mapatawad ang  

kasalanan ng lahat ng sumapalataya sa kanya.  

  

Understanding the Bible 
Ang Pag-unawa sa Biblia 

Understanding the Bible 
Ang Pag-unawa sa Biblia 

CONVERSE part: 

Tanong 1: Ano ang Biblia? 
Sagot:  Ang salitang Biblia ay nanggaling sa Griyegong salitang “ta biblia”  

na  nangangahulugang “the books”o mga aklat. Ito ay may 66 na aklat 
na nahahati sa dalawa, ang Old Testament ay may 39 na aklat at ang 
New Testament ay may 27 na aklat. (Mateo 5:18, Mateo 24:35) 

Tanong 2: Sino ang gumawa ng Biblia? 
Sagot: Ito ay nilikha ng 40 na manunulat sa iba’t-ibang antas ng buhay na naka-

pakinig, kinasihan o Inpired ng Diyos. Ang iba sa kanila ay mga personal 
witness na  nakasama at naturuan ng ating Panginoong Jesus.  
(2 Pedro 1:21) 

Tanong 3: Napapanahon pa ba ngayon ang nakasulat sa Biblia? 
Sagot: Ito ang kahanga-hanga sa Biblia, ang mga nakasulat dito libong taon na   

nakalilipas ay nagaganap ngayon.  
(Mateo 24:14, 2Timoteo 3:1-2, Lukas 21:10-11) 

CONVERSE part: 

Tanong 1: Ano ang Biblia? 
Sagot:  Ang salitang Biblia ay nanggaling sa Griyegong salitang “ta biblia” 

na  nangangahulugang “the books”o mga aklat. Ito ay may 66 na aklat na 
nahahati sa dalawa, ang Old Testament ay may 39 na aklat at ang New 
Testament ay may 27 na aklat. (Mateo 5:18, Mateo 24:35) 

Tanong 2: Sino ang gumawa ng Biblia? 
Sagot: Ito ay nilikha ng 40 na manunulat sa iba’t-ibang antas ng buhay na  

nakapakinig, kinasihan o Inpired ng Diyos. Ang iba sa kanila ay mga  
personal witness na  nakasama at naturuan ng ating Panginoong Jesus. 
(2Pedro 1:21) 

Tanong 3: Napapanahon pa ba ngayon ang nakasulat sa Biblia? 
Sagot: Ito ang kahanga-hanga sa Biblia, ang mga nakasulat dito libong taon na   

nakalilipas ay nagaganap ngayon.  
(Mateo 24:14, 2Timoteo 3:1-2, Lukas 21:10-11) 



 
 

Tanong 5: Alam ba ng Panginoong Jesus ang mabuti para sa atin? 
Sagot: Kilala tayo ng Panginoong Jesus at alam Niya ang pinaka-mabuti para sa atin. 

Siya  ang ating Mabuting Pastol. (Mateo 11:28, Juan10:10-11, Efeso 1:7) 
 
COACH part: 

Pansinin at Pag-isipan: 
Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang ating pagiging totoo sa  sarili ang siyang                 
magpapalaya sa atin. 
  
Hard Question: 

 Anu-ano ang dapat mong baguhin sa iyong sarili upang maging Panginoon si Jesus                
ng iyong buhay? 

 
Easy Question: 

 Gaano kahalaga sa iyo ang Panginoong Jesus? Bakit? 

 

 

Tanong 5: Alam ba ng Panginoong Jesus ang mabuti para sa atin? 

Sagot: Kilala tayo ng Panginoong Jesus at alam Niya ang pinaka-mabuti para sa atin. 
Siya ang ating Mabuting Pastol. (Mateo 11:28, Juan10:10-11, Efeso 1:7) 

 
COACH part: 

Pansinin at Pag-isipan: 
Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang ating pagiging totoo sa  sarili ang siyang                 
magpapalaya sa atin. 
  
Hard Question: 
 Anu-ano ang dapat mong baguhin sa iyong sarili upang maging Panginoon si Jesus                

ng iyong buhay? 
 
Easy Question: 
 Gaano kahalaga sa iyo ang Panginoong Jesus? Bakit? 
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2 Corinto 5:21 

Hindi nagkasala si Cristo, ngunit dahil sa atin, siya‟y itinuring na ma-

kasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa 

harap ng Diyos. 

 

Tanong 5:   Gaano kahalaga ang ginawa ni Jesus sa Krus para sa 

atin? 

Sagot: 

Ang pagkamatay ng Panginoong Jesu-Cristo sa krus ang naging sapat na 

handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng tao. Ito ang 

muling nagbuo sa nasirang relasyon natin sa Diyos.   

 

Hebreo 10:10 

At dahil sa pagsunod ni Jesu-Cristo sa kalooban ng Diyos, tayo‟y  

ginawang banal dahil sa pag-aalay ng katawan ni Cristo, pag-aalay na 

minsanan at ang bisa ay magpakailanman. 

 

1 Timoteo 2:5 

Iisa ang Diyos at iisa ang Tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang 

taong si Cristo Jesus. 

 

Tanong 6:  Ano ang gagawin ko upang maligtas? 

Sagot:  

1. Manampalataya ka at tanggapin si Jesus sa iyong buhay bilang 

Panginoon at Tagapagligtas. 

 

Roma 10:9   

Sapagka't kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si 

Jesus ay Panginoon, at sasampalataya ka nang buong puso na binuhay 

siyang muli ng Diyos mula sa kamatayan ay maliligtas ka. 

STEP 1 
Understanding Salvation 

Ang Pag-unawa sa Kaligtasan 



Step by Step 
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Roma 10:10    

Sapagka't sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng puso tungo 

sa pagiging matuwid at nagpapahayag sa pamamagitan ng bibig tungo 

sa kaligtasan.  

 

2. Pagsisihan mo at iwanan ang lahat ng nagawang pagkakasala mula 

noon hanggang ngayon. 

   

I Juan 1:9 

Kung ipinapahayag natin ang ating kasalanan, siya ay tapat at  

makatarungan na magpapatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis 

sa atin mula sa lahat ng kasamaan. 

 

3. Tanggapin mo ng may pananampalataya ang kaligtasan at 

kapatawaran na isang biyaya o regalong galing sa Diyos. 

 

Efeso 2:8-9 

Dahil sa biyaya kayo‟y iniligtas sa pamamagitan ng  pananampalataya, 

at ito‟y hindi sa pamamagitan ng iyong sarili; ito‟y kaloob ng Diyos, 

hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sinumang  

makapagmalaki.         

 

4. Panatilihin mong maayos ang relasyon mo sa Diyos. Mabuhay ka sa 

kanyang kalooban at sundin ang kanyang salita. Ito ang dapat na 

maging resulta ng pag-tanggap mo kay Jesus bilang Panginoon at 

Tagapagligtas. 

 

1 Juan 5:3 

Sapagkat ganito ang pagmamahal sa Diyos, na sundin natin ang  

kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kaniyang mga 

utos. 

Understanding the Lordship of  Jesus 
Ang Pag- unawa sa pagiging Panginoon ni Jesus 

Understanding the Lordship of  Jesus 
Ang Pag- unawa sa pagiging Panginoon ni Jesus 

CONVERSE part: 

Tanong 1: Sino si Jesus? 
Sagot:  Siya ay Diyos na nagkatawang tao, Panginoon at Tagapaglistas.  
 (Lukas 2:10-11, Lukas 1:46-47, Juan 20:28-29) 

Tanong 2: Si Jesus ba ay Diyos na nakatawang-tao? 
Sagot:  Ang Biblia ang nagsabi na ang Salita si Jesus ay Diyos na nagkatawang-tao  

at namuhay na kasama nila upang lubos niyang maunawaan ang kanilang  
kalagayan. (Filipos 2:6-8, Juan 1:1, 14, Colosas 2:9) 

Tanong 3: Anong ibig sabihin ng “Lord” o Panginoon? 
Sagot:  Ang salitang Lord o Panginoon ay nangangahulugang Supreme in 

 Authority  o pinakamataas na kapangyarihan.   
(Juan 13:13-15, Mateo 7:21) 

Tanong 4: Paano ko gagawing Panginoon si Jesus ng aking buhay? 
Sagot: 

 Bigay mo kay Jesus ang pinakamataas na pag-galang. (Colosas 2:6) 
 Bigay mo kay Jesus ang buong pagpapasakop. (Roma 13:14) 
 Bigay mo kay Jesus ang totoong pagsunod. (Colosas 3:17, Mateo 28;20) 

CONVERSE part: 

Tanong 1: Sino si Jesus? 
Sagot:  Siya ay Diyos na nagkatawang tao, Panginoon at Tagapaglistas.  
 (Lukas 2:10-11, Lukas 1:46-47, Juan 20:28-29) 

Tanong 2: Si Jesus ba ay Diyos na nakatawang-tao? 
Sagot:  Ang Biblia ang nagsabi na ang Salita si Jesus ay Diyos na nagkatawang-tao   

at namuhay na kasama nila upang lubos niyang maunawaan ang kanilang  
kalagayan. (Filipos 2:6-8, Juan 1:1, 14, Colosas 2:9) 

Tanong 3: Anong ibig sabihin ng “Lord” o Panginoon? 
Sagot:  Ang salitang Lord o Panginoon ay nangangahulugang Supreme in  

Authority  o pinakamataas na kapangyarihan.   
(Juan 13:13-15, Mateo 7:21) 

Tanong 4: Paano ko gagawing Panginoon si Jesus ng aking buhay? 
Sagot: 

 Bigay mo kay Jesus ang pinakamataas na pag-galang. (Colosas 2:6) 
 Bigay mo kay Jesus ang buong pagpapasakop. (Roma 13:14) 
 Bigay mo kay Jesus ang totoong pagsunod. (Colosas 3:17, Mateo 28;20) 



 

Tanong 5: Ano ang guilt feeling? 
Sagot:  Isang magkahalong pakiramdam ng pagsisisi, pagkalungkot at panghihinayang. 
 (Mateo 27:3, Awit 38:18) 

Tanong 6: Sino ang nagpapabigat ng guilt at condemnation sa tao? 
Sagot:  Ang diyablo ang nangdaraya sa tao upang hindi maniwala sa pagpapatawad ng 

Diyos. (Lukas 8:12, Santiago 4:7-8) 

Tanong 7: Paano maaalis ang guilt feeling sa isang taong nagkasala? 
Sagot:  Maaalis ito kung magiging totoo ang tao sa kanyang panalangin at paghingi ng               

tawad sa Diyos. (Awit 32:5, Awit 51:1-2) 
 
COACH part: 

Pansinin at Pag-isipan: 
Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang ating pagiging totoo sa sarili ang siyang                        
magpapalaya sa atin. 
 
Hard Question: 

 Ano pinaka-malaking kasalanang nagawa mo sa iyong buhay? Kung nalampasan mo 
na ito, paano mo ito ginawa? Paano mo ito hiningi ng kapatawaran? 

 
Easy Question: 

 Mahalaga ba sa iyo ang pagpapatawad ng Diyos? Kung Oo ang iyong sagot, bakit? 

 

 

Tanong 5: Ano ang guilt feeling? 
Sagot:  Isang magkahalong pakiramdam ng pagsisisi, pagkalungkot at panghihinayang. 
 (Mateo 27:3, Awit 38:18) 

Tanong 6: Sino ang nagpapabigat ng guilt at condemnation sa tao? 
Sagot:  Ang diyablo ang nangdaraya sa tao upang hindi maniwala sa pagpapatawad ng 

Diyos. (Lukas 8:12, Santiago 4:7-8) 

Tanong 7: Paano maaalis ang guilt feeling sa isang taong nagkasala? 
Sagot:  Maaalis ito kung magiging totoo ang tao sa kanyang panalangin at paghingi ng               

tawad sa Diyos. (Awit 32:5, Awit 51:1-2) 
 
COACH part: 

Pansinin at Pag-isipan: 
Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang ating pagiging totoo sa sarili ang siyang                        
magpapalaya sa atin. 
 
Hard Question: 
 Ano pinaka-malaking kasalanang nagawa mo sa iyong buhay? Kung nalampasan mo 

na ito, paano mo ito ginawa? Paano mo ito hiningi ng kapatawaran? 
 
Easy Question: 
 Mahalaga ba sa iyo ang pagpapatawad ng Diyos? Kung Oo ang iyong sagot, bakit? 
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Tanong 7:   Ano ang maibibigay ng kaligtasang ito sa buhay ko 

ngayon? 

Sagot: 

Ang pagkakaroon ng kaligtasan ay simula ng isang personal na    

relasyon sa Diyos. Ang relasyong ito ang magbibigay sa iyo ng   

karapatang maging anak Niya. Maari kang lumapit at humingi ng tulong 

sa iyong Diyos Ama at Siya ang magiging kalakasan mo sa panahon ng 

kabigatan o anumang problema sa buhay. 

  

Juan 1:12 

Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay  

binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. 

 

Galacia 4:7 

Kaya‟t hindi ka na alipin kundi anak. At dahil ikaw ay anak, ikaw ay 

ginawa na ring tagapagmana. 

 

Mateo 11:28 

Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na 

pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. 

 

COACH  ..................................................................... (10-15 Minutes)  

(Instruction) Sa bahaging ito, gamitin mo ang mga tanong na  

nakasulat upang makapagbahagi ang iyong kausap ng kanyang  

karanasan. Papiliin mo siya kung gusto niyang sagutin ang Hard or 

Easy Question. Gamitin mo ang paraang pagpapayo o counseling sa 

pakikipag-usap at  magtapos kayo sa pananalangin.    

 

Pansinin at Pag-isipan: 

Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang ating pagiging totoo 

sa sarili ang siyang magpapalaya sa atin. 

 

STEP 1 
Understanding Salvation 

Ang Pag-unawa sa Kaligtasan 



Step by Step 
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Hard Question: 

 Masasabi mo ba na ikaw ay tatanggapin ng Diyos sa langit 

kung sakaling ikaw ay mamamatay ngayon? Bakit? 

 
Easy Question: 
 Ano ang dapat mong gawin upang ikaw ay magkaroon ng 

kaligtasan at mapunta ka sa langit? 

 

Understanding Freedom from Our Past  
Ang Pag-unawa sa Paglaya sa Ating Nakaraan 

Understanding Freedom from Our Past  
Ang Pag-unawa sa paglaya sa Ating Nakaraan 

CONVERSE part: 

Tanong 1: Ano ang sinabi ng Biblia tungkol sa ating mga nakaraan? 
Sagot:  Wala nang kondemnasyon ang sinumang sumampalataya sa  

Panginoong Jesus. Tinapos at pinatawad ng Diyos ang ating nakaraan sa  
pagkamatay ni Jesus sa krus. (Roma 8:1-2, 1 Juan 1:9) 

Tanong 2: Bakit kailangan tayong lumaya sa ating nakaraan? 
Sagot:   Ang gusto ng Diyos ay hindi tayo maging alipin ng ating nakaraan upang  

hindi magamit ni Satanas sa kanyang patuloy na panlilinlang at  
panghuhusga.  (Galacia 5:1, 2Corinto 2:11) 

Tanong 3: Paano natutukso at bumbagsak ang tao? 
Sagot:  Ang tao ay natutukso sa pamamagitan ng kanyang nakikita, naiisip at 

nadadama. Bumabagsak siya sa oras na piliin niya ang mali kaysa tama at 
ito ay nagiging  kasalanan (Santiago 1:14) 

Tanong 4: Paano ko aalisin ang isang nakasanayang kasalanan? 
Sagot:  Kailangan mong tanggapin at paniwalaan na ito ay mali at dapat na 

mahinto sa iyong buhay. (Roma 6:6, 1 Juan 3:4-6) 

CONVERSE part: 

Tanong 1: Ano ang sinabi ng Biblia tungkol sa ating mga nakaraan? 
Sagot:  Wala nang kondemnasyon ang sinumang sumampalataya sa  

Panginoong Jesus. Tinapos at pinatawad ng Diyos ang ating nakaraan sa  
pagkamatay ni Jesus sa krus. (Roma 8:1-2, 1 Juan 1:9) 

Tanong 2: Bakit kailangan tayong lumaya sa ating nakaraan? 
Sagot:   Ang gusto ng Diyos ay hindi tayo maging alipin ng ating nakaraan upang  

hindi magamit ni Satanas sa kanyang patuloy na panlilinlang at  
panghuhusga. (Galacia 5:1, 2Corinto 2:11) 

Tanong 3: Paano natutukso at bumbagsak ang tao? 
Sagot:  Ang tao ay natutukso sa pamamagitan ng kanyang nakikita, naiisip at 

nadadama. Bumabagsak siya sa oras na piliin niya ang mali kaysa tama at 
ito ay nagiging kasalanan (Santiago 1:14) 

Tanong 4: Paano ko aalisin ang isang nakasanayang kasalanan? 
Sagot:  Kailangan mong tanggapin at paniwalaan na ito ay mali at dapat na 

mahinto sa iyong buhay. (Roma 6:6, 1 Juan 3:4-6) 



Tanong 5: Paano ako makatitiyak na ako’y pinatawad ng Diyos? 
Sagot: Ang kapatawaran ay hindi nakasalalay sa ating pakiramdam at isipan, ito ay             

tinatanggap ng may pananampalataya. (Roma 5:1, Jeremias 31:34b)  

Tanong 6: Kailangan din ba tayong magpatawad ng walang limitasyon? 
Sagot:  Pinakita ng Diyos ang pagpapatawad ng walang limitasyon, kung ano ang  

ginawa ng Diyos sa atin ganun din ang gawin natin sa ating kapwa.  
(Lukas 17:3-4, Mateo 6:14) 

 
COACH part: 

Pansinin at Pag-isipan: 
Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang ating pagiging totoo sa sarili ang siyang                   
magpapalaya sa atin. 
 
Hard question: 

 Ano ang pinakamalaking kasalanang nagawa sa iyo ng isang tao? Kung napatawad 
mo na siya, paano mo ito ginawa? 

 
Easy question: 

 Naranasan mo na bang magpatawad? Kung Oo ang iyong sagot, paano mo ito 
ginawa? 

Tanong 5: Paano ako makatitiyak na ako’y pinatawad ng Diyos? 
Sagot: Ang kapatawaran ay hindi nakasalalay sa ating pakiramdam at isipan, ito ay             

tinatanggap ng may pananampalataya. (Roma 5:1, Jeremias 31:34b)  

Tanong 6: Kailangan din ba tayong magpatawad ng walang limitasyon? 
Sagot:  Pinakita ng Diyos ang pagpapatawad ng walang limitasyon, kung ano ang  

ginawa ng Diyos sa atin ganun din ang gawin natin sa ating kapwa.  
(Lukas 17:3-4, Mateo 6:14) 

 
COACH part: 

Pansinin at Pag-isipan: 
Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang ating pagiging totoo sa sarili ang siyang                   
magpapalaya sa atin. 
 
Hard question: 
 Ano ang pinakamalaking kasalanang nagawa sa iyo ng isang tao? Kung napatawad 

mo na siya, paano mo ito ginawa? 
 
Easy question: 
 Naranasan mo na bang magpatawad? Kung Oo ang iyong sagot, paano mo ito 

ginawa? 
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Understanding  Repentance 
and Forgiveness 

Ang Pag- unawa sa Pagsisisi  
at Pagpapatawad 

 



Step by Step 
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CONNECT  ................................................................ (5 Minutes) 

(Instruction) Basahin ang kwentong ito sa iyong kausap bilang  

panimula ng inyong discipleship. 

Story of forgiveness: Ang Kwento ng Mayaman at Pulubi 
 

Minsan may isang mayamang may-ari ng isang napakalaki at   

napakagandang mansion. Marami ang nanghahangad na makapasok at  

makita ang loob ng mansiong ito. Sa labas ng mansion ay may isang  

pulubing pagala-gala, napakadumi at hirap na hirap sa buhay. Tuwing  

dumadaan ang pulubi, napapatingin siya sa ganda ng mansion at   

nangangarap na dumating ang araw na makapasok siya dito.  

Isang araw lumabas ang mayamang nagmamay-ari ng mansion, laking gulat 

ng pulubi ng siya‟y tawagin nito at imbitahang pumasok sa loob ng  

kanyang mansion. Tuwang-tuwa ang pulubi na sumama sa mayaman at 

parang isang panaginip na naranasan niyang makapasok sa isang   

napaka-gandang lugar.  

Inutusan ng mayaman ang lahat ng kanyang mga katulong at katiwala na 

paliguan, linisin at bigyan siya ng bagong damit at sapatos. Matapos nito 

ipinasabi ng mayaman na magkasabay silang kakain sa hapag-kainan.  

Ipinaramdam ng mayaman sa pulubi ang isang pag-tanggap na hindi pa 

niya naranasan sa kanyang buong buhay. Itinuring siya nito bilang anak at 

bahagi ng pamilya, tinuruan siyang ayusin ang kanyang pagkakamali sa  

buhay. Ito ang naging pasimula ng malaking pagbabago ng pulubi na  

itinuring ng mayaman bilang isang anak. 

Ang buhay natin ay katulad din nito. Ang Diyos ang mayaman at tayo ang 

pulubi. Walang direksyon ang ating buhay at nangangailangan tayo ng  

pagtanggap, paglilinis at pagbabago. Tinatanggap tayo ng Diyos kahit 

gaano pa man tayo kadumi at lumayo sa kanya. Ang kailangan lamang  

nating gawin ay lumapit sa kanya ng buong puso upang  maranasan ang 

kanyang pagmamahal at pagpapatawad. Sabi ng Biblia sa (Pahayag 3:20) 

“Narito ako! Ako‟y nakatayo sa may pintuan at  kumakatok, sinumang 

makinig sa aking tinig at magbukas ng pintuan, papasok ako sa kanya at 

kakaing kasalo niya, at siya‟y kasalo ko.” 

 

Understanding  Repentance and  
Forgiveness 
Ang Pag- unawa sa Pagsisisi at Pagpapatawad 

Understanding  Repentance and  
Forgiveness 
Ang Pag- unawa sa Pag-sisisi at Pagpapatawad 

CONVERSE part: 

Tanong 1: Kaya pa ba nating magbago? 
Sagot: Kaya nating magbago sa pamamagitan ng relasyon natin sa Panginoong 

Jesus. Ang relasyong ito ang magsisimula ng pagbabago sa ating buhay. 
(2 Corinto 5:17, Roma 8:1-2) 

Tanong 2: Paano magpatawad ang Diyos? 
Sagot:  Sa pagpapatawad ng Diyos tinutulungan niyang baguhin ang tao mula 

sa  kasalanan at kinalilimutan ang nagawang pagkakamali. 
 (Exodo 34:6-7) 

Tanong 3: May limitasyon ba ang pagpapatawad ng Diyos? 
Sagot:   Ang pagpapatawad ng Diyos ay walang limitasyon o hangganan.                                  

(Mateo 18:21, Nehemias 9:31) 

Tanong 4: Paano ang tunay na pag-sisisi sa kasalanan? 
Sagot:  Ang tunay na pag-sisisi ay isang buong pusong desisyon na baguhin at 

iwanan ang pagkakamali o pagkakasala. (2 Corinto 7:10) 

CONVERSE part: 

Tanong 1: Kaya pa ba nating magbago? 

Sagot: Kaya nating magbago sa pamamagitan ng relasyon natin sa Panginoong 
Jesus. Ang relasyong ito ang magsisimula ng pagbabago sa ating buhay.                           
(2 Corinto 5:17, Roma 8:1-2) 

Tanong 2: Paano magpatawad ang Diyos? 
Sagot:  Sa pagpapatawad ng Diyos tinutulungan niyang baguhin ang tao mula 

sa  kasalanan at kinalilimutan ang nagawang pagkakamali. 
 (Exodo 34:6-7) 

Tanong 3: May limitasyon ba ang pagpapatawad ng Diyos? 
Sagot:   Ang pagpapatawad ng Diyos ay walang limitasyon o hangganan.                                  

(Mateo 18:21, Nehemias 9:31) 

Tanong 4: Paano ang tunay na pag-sisisi sa kasalanan? 
Sagot:  Ang tunay na pag-sisisi ay isang buong pusong desisyon na baguhin at 

iwanan ang pagkakamali o pagkakasala.  (2 Corinto 7:10) 



Tanong 6: Ano ang gagawin ko upang maligtas?                                                                             
Sagot: 

 Tangggapin si Jesus. ( Roma 10:9-10) 
 Magsisi sa kasalanan. (1 Juan 1:9) 
 Manampalataya ka na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. (Efeso 2:8-9) 
 Mamuhay ka sa kalooban ng Diyos (1Juan 5:3) 

Tanong 7: Anong maibibigay ng kaligtasang ito sa buhay ko ngayon? 
Sagot: Ang maibibigay ng kaligtasan ito ngayon sa tao ay ang magkaroon ng 

personal na relasyon sa Diyos bilang isang anak.  
(Juan 1:12, Galacia4:7, Mateo 11:28)  

 
COACH Part:  

Pansinin at Pag-isipan: 
Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang ating pagiging totoo sa sarili ang siyang            
magpapalaya sa atin. 
 
Hard Question: 

 Masasabi mo ba na ikaw ay tatanggapin ng Diyos sa langit kung sakaling ikaw ay 
mamamatay ngayon? Bakit? 

Easy Question: 
 Ano ang dapat mong gawin upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan at mapunta 

ka sa langit? 

Tanong 6: Ano ang gagawin ko upang maligtas?                                                                             
Sagot: 
 Tangggapin si Jesus. ( Roma 10:9-10) 
 Magsisi sa kasalanan. (1 Juan 1:9) 
 Manampalataya ka na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. (Efeso 2:8-9) 
 Mamuhay ka sa kalooban ng Diyos (1Juan 5:3) 

Tanong 7: Ano maibibigay ng kaligtasang ito sa buhay ko ngayon? 
Sagot: Ang maibibigay ng kaligtasan ito ngayon sa tao ay ang magkaroon ng 

personal na relasyon sa Diyos bilang isang anak.  
(Juan 1:12, Galacia4:7, Mateo 11:28)  

 
COACH Part:  

Pansinin at Pag-isipan: 
Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang ating pagiging totoo sa sarili ang siyang            
magpapalaya sa atin. 
 
 Hard Question: 

Masasabi mo ba na ikaw ay tatanggapin ng Diyos sa langit kung ikaw ay sakaling 
mamamatay ngayon? Bakit? 

 Easy Question: 
Ano ang dapat mong gawin upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan at mapunta 
ka sa langit? 
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CONVERSE  ............................................................... (10-25 Minutes)  

(Instruction) Banggitin at sagutin ang mga tanong na nakasulat.  

Palawakin ang bawat sagot sa pamamagitan ng mga supporting verses 

na nakalagay dito. 

 

Tanong 1: Kaya pa ba nating magbago? 

Sagot:      

Kung sa sarili lamang nating pamamaraan gagawin ang pagbabago, 

maaaring matagalan at mahirapan tayo. Makapag-babago lamang tayo 

kung uunahin nating ayusin at pagandahin ang relasyon natin sa 

Panginoong Jesus. Magsisimula ito sa pagtanggap natin sa Kanya  bilang 

Panginoon at Tagapagligtas. Ang relasyon nating ito sa Panginoon ang 

tutulong sa atin na makapagsimula ng anumang pagbabagong gusto 

nating mangyari sa ating buhay.  

 

2 Corinto 5:17 

Kaya‟t ang sinumang naki-isa na kay Cristo ay isa ng bagong nilikha. 

Ang mga lumang bagay ay lumipas. Masdan ninyo, ang lahat ay naging 

bago. 

 

Roma 8:1-2 

Ngayon nga‟y wala nang hatol na parusa sa mga nakipag-isa kay Cris-

to Jesus. Sapagkat pinalaya na tayo ng kautusan ng Espiritu na nagbib-

igay buhay sa pamamagitan ni Cristo Jesus mula sa kautusan ng kasa-

lanan at kamatayan. 

 

Tanong 2:  Paano magpatawad ang Diyos? 

Sagot: 

Ang Biblia ang nagsabi na ang katangian ng Diyos ay pag-ibig,     

mahabagin at mapag-patawad. Tinatanggap Niya ang lahat ng            

lumalapit at humahanap sa kanya. Ang pagpapatawad ng Diyos ay may 

kasamang pagtuturo at pag-aayos sa buhay ng kanyang mga anak. 

Ipanadadama Niya ang kanyang  pag-ibig at kinakalimutan ang lahat ng 

nagawang pagkakasala.  

Understanding Repentance and Forgiveness 
Ang Pag-unawa sa Pagsisisi at  Pagpapatawad 

 

STEP 2 



Step by Step 
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Exodo. 34:6-7 

“… Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako 

madaling magalit; patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at 

ako‟y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa 

libu-libo, at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan,  

pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang  

kasalanan ng ama at ang  pagpaparusa ko‟y hangang sa ikatlo at  

ikaapat na salin lahi.” 

 

Tanong 3:   May limitasyon ba ang pagpapatawad ng  Diyos? 

Sagot: 

Sa Biblia makikita na ang Panginoong Jesu-Cristo ay nagturo ng walang 

sukat na pagpapatawad sa isang taong nagkasala. Dito ipinakikita ang 

katangian ng Diyos sa pagpapatawad sa tao ng walang sukat at walang 

hanggan. Siya ay Diyos ng pag-ibig at punong-puno ng awa sa lahat ng 

lumalapit sa kanya.  

 

Mateo 18:21 

Noon ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, “Panginoon, hanggang 

ilang ulit ko po bang patatawarin ang aking kapatid kapag siya‟y  

nagkasala sa akin? Hanggang pitong ulit po ba? Sumagot si Jesus, Hin-

di ko sinasabi sa iyo na hanggang pitong ulit, sa halip ay hanggang sa 

ika-pitong pitumpu.” 

 
Note: 

Pangkaraniwan sa kultura nila noon ang magpatawad ng hanggang  

pitong beses sa isang taong paulit-ulit na nagkakasala sa kanila sa loob 

ng isang araw. Ang pitong pitumpu na sinabi ni Jesus ay 490 times. Wa-

la naman sigurong taong kayang  gumawa ng pagkakasala sa  

kanyang kapwa nang 490 times sa loob ng isang araw. Ang ibig sabihin 

lamang ng aral ng Panginoon ay huwag nating bilangin o sukatin ang  

pagpapatawad sa ating kapwa gaya ng ginagawa ng Diyos sa atin. 
 

Understanding Salvation 
Ang Pag-unawa sa Kaligtasan 

Understanding Salvation 
Ang Pag-unawa sa Kaligtasan 

CONVERSE Part: 

Tanong 1: Ano ang kaligtasan? 
Sagot:  Ang kaligtasan ay ang maligtas sa pagpaparusa ng Diyos at magkaroon ng  

buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus.                                         
(Hebreo 9:27, Pahayag 21:7-8, Roma 6:23) 

Tanong 2: Sino ang nagsimula ng kaligtasan? 
Sagot:  Ang Diyos na maylikha ng lahat at nagbigay-buhay sa tao ang nagsimula 

ang   kaligtasan. (Juan 3:16, Roma 5:8) 

Tanong 3: Ano ang tunay na kalagayan ng tao? 
Sagot:  Ang tao ay likas na makasalanan. (Roma 3:10-11, Roma 3:23b, Isaiah 59:2) 

Tanong 4: Sino ang makatutulong sa tao? 
Sagot:  Ang Panginoong Jesus na walang kasalanan ang makatutulong sa tao 

upang    maging handog sa kanyang kapatawaran.  
(Roma 3:25, 2 Corinto 5:21) 

Tanong 5: Gaano kahalaga ang ginawa ni Jesus sa krus para sa atin? 
Sagot: Ito ang tumubos at nagbayad sa lahat ng ating mga pagkakasala.                        

(Hebreo 10:10, 1 Timoteo 2:5) 

CONVERSE Part: 

Tanong 1: Ano ang kaligtasan? 
Sagot:  Ang kaligtasan ay ang maligtas sa pagpaparusa ng Diyos at magkaroon ng  

buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus.                                         
(Hebreo 9:27, Pahayag 21:7-8, Roma 6:23) 

Tanong 2: Sino ang nagsimula ng kaligtasan? 
Sagot:  Ang Diyos na maylikha ng lahat at nagbigay-buhay sa tao ang nagsimula 

ang   kaligtasan. (Juan 3:16, Roma 5:8) 

Tanong 3: Ano ang tunay na kalagayan ng tao? 
Sagot:  Ang tao ay likas na makasalanan. (Roma 3:10-11, Roma 3:23b, Isaiah 59:2) 

Tanong 4: Sino ang makatutulong sa tao? 
Sagot:  Ang Panginoong Jesus na walang kasalanan ang makatutulong sa tao 

upang    maging handog sa kanyang kapatawaran.  
(Roma 3:25, 2 Corinto 5:21) 

Tanong 5: Gaano kahalaga ang ginawa ni Jesus sa krus para sa atin? 
Sagot: Ito ang tumubos at nagbayad sa lahat ng ating mga pagkakasala.                        

(Hebreo 10:10, 1 Timoteo 2:5) 



Step by Step 
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Pansinin at Pag-isipan: 

Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang ating pagiging totoo 

sa sarili ang siyang magpapalaya sa atin. 

 

Hard Question: 

 Anong mayroon ka na maaari mong ibigay sa Diyos bilang  

iyong paglilingkod? 

 

Easy Question: 

 Sa iyong opinyon, mahalaga ba na ikaw ay maglingkod sa  

Diyos? 
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Nehemiah 9:31 

Ngunit dahil sa iyong labis na kahabagan, hindi mo rin sila  ganap na 

nilipol at itinakwil. Ikaw ay mapagpatawad at  mahabaging Diyos! 

 

Tanong 4:  Paano ang tunay na pag-sisisi sa kasalanan? 

Sagot: 

Ang tunay na pagsisisi sa kasalanan ay ang tanggapin at aminin sa iyong 

sarili ang nagawang pagkakamali. Hindi natatakot na tapusin at iwanan 

ang isang kasalanang nagawa. Hindi rin ito isang emosyon ng 

kalungkutan na nararamdaman. Ito ay isang buong pusong desisyon na 

ituwid ang anumang pagkakamaling nagawa sa buhay. 

 

2 Corinto 7:10 

Sapagkat ang kalungkutan, ayon sa kalooban ng Diyos, ay   

nagbubunga ng tunay na pagsisisi tungo sa kaligtasan, ngunit ang ka-

lungkutang ayon sa sanlibutan ay nagbubunga ng  kamatayan. 

 

Tanong 5:   Paano ako makatitiyak na ako’y pinatawad ng  

Diyos? 

Sagot: 

Ang kapatawaran ay hindi nakasalalay sa ating pakiramdam at isipan. 

Ito ay tinatanggap ng may pananampalataya at paniniwala na sapat ang 

ginawa ng Panginoong Jesus sa krus upang bayaran ang ating kasalanan. 

Minsan dahil sa laki at tagal ng kasalanan sa ating buhay, nagkakaroon 

tayo ng “guiltiness” at hindi tayo makalaya dito. Ang Biblia ang 

nagsasabi na kinalilimutan ng Diyos ang lahat ang ating nagawang 

kasalanan sa oras na tayo‟y humingi ng kapatawaran sa Kanya. 

 

Roma 5:1 

Kaya‟t yamang tayo‟y itinuring nang matuwid sa pamamagitan ng 

pananampalataya, mayroon na tayong pakikipagkasundo sa Diyos sa 

pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 

 

Understanding Repentance and Forgiveness 
Ang Pag-unawa sa Pagsisisi at  Pagpapatawad 

 

STEP 2 



Step by Step 
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Jeremias 31:34b  

… sapagka't makikilala nilang lahat, mula sa pinakaaba  hanggang sa 

pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at 

kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. 

 

Tanong 6:  Kailangan din ba tayong magpatawad ng walang 

limitasyon? 

Sagot: 

Ipinakita ng Diyos ang pagpapatawad na walang limitasyon. Kung ano 

ang ginawa Niya sa atin ay ganoon din ang gawin natin sa iba. Mahalin 

natin ang ating kapwa kahit nakagawa sila ng pagkakamali. Tulungan 

natin siyang magbago at ipanalangin siya sa Diyos.  

 

Lukas 17:3 

Kaya‟t mag-ingat kayo! Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo,  

sawayin mo siya, at kung siya ay magsisi patawarin mo siya. 

 

Mateo 6:14 

Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang iba sa kanilang kasalanan,  

patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. 

 

Lukas 17:4 

Kung pitong ulit siyang magkasala sa iyo sa isang araw at  pitong ulit 

siyang lumapit sa iyo na nagsasabing “Nagsisisi ako,‟ patawarin mo 

siya.”  

 

COACH  .................................................................... (10-15 Minutes)  

(Instruction) Sa bahaging ito, gamitin mo ang mga tanong na  

nakasulat upang makapagbahagi ang iyong kausap ng kanyang  

karanasan. Papiliin mo siya kung gusto niyang sagutin ang Hard or 

Easy Question. Gamitin mo ang paraang pagpapayo o counseling sa  

pakikipag-usap at magtapos kayo sa pananalangin.                        
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Tanong 10:  Paano ako maglilingkod sa Diyos? 

Sagot: 

Inutos ng Panginoong Jesus sa lahat ng sumusunod sa kanya na mag-

turo ng kanyang salita o “make disciple.” Ito ang pinaka-magandang 

paglilingkod na magagawa natin sa Diyos. Kung paano tayo tinuruan sa 

pamamagitan ng Step by Step Material na ito, ganito din ang gawin na-

tin sa ating mga kaibigan. Ilapit natin sila sa Diyos sa pamamagitan ng 

pagdadala natin sa kanila sa Church o pagsisimula natin ng Build Group 

or Group discipleship. Maaari mo itong gawin sa paraang one to one or 

group discussion.  

 

Matthew 28:19-20 

Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in 

the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 

teaching them to observe everything I have commanded you. And 

remember, I am with you always, to the end of the age." 

 

Marcos 16:15 

Sinabi niya sa kanila, “Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral 

ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Ang sinumang  

sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi 

sumasampalataya ay parurusahan. 

 

COACH  .................................................................... (10-15 Minutes)  

(Instruction) Sa bahaging ito, gamitin mo ang tanong na nakasulat 
upang makapagbahagi ang iyong kausap ng kanyang karanasan. Pa-
piliin mo siya kung gusto niyang sagutin ang Hard or Easy  

Question. Gamitin mo ang paraang pagpapayo o counseling sa  

pakikipag-usap at magtapos kayo sa pananalangin.  

Understanding the Church 
Ang Pag-unawa sa Iglesia 

STEP 8 



Step by Step 
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Gawa 20:7 

Nang unang araw ng sanlinggo, nagtipon kami upang  magpira-piraso 

ng tinapay. Nangaral si Pablo hangang  hatinggabi sapagkat aalis siya 

kinabukasan. 

 

Tanong 9:  Bakit ginagawa sa Church ang Communion o Lord’s 

Supper? 

Sagot: 

Ang Communion o Lord supper ay ginagawa natin bilang pagsunod sa 

sinabi ng Panginoong Jesu-Cristo. Ito ay ginagawa bilang pag-alaala sa 

pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon at sa nalalapit Niyang 

lubos na pagliligtas sa sanlibutan. Ang tinapay ay simbulo ng kanyang 

katawan na nagdusa sa krus ng kalbaryo at ang alak ay simbulo ng 

kanyang dugo na sa kanyang kamatayan ay nagbigay kapatawaran sa 

ating mga kasalanan. Ito ay ginagawa ng lahat ng mananampalataya 

mula pa noong panahon ng New Testament.  

 

1Corinto 11:23-26 

Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa 

inyo: noong gabing siya‟y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay  

dumapot ng tinapay, nagpasalamat at  pinagpira-piraso iyon, at sinabi, 

“Ito ang aking katawan na  inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito 

bilang pag-aalaala sa akin.” Matapos maghapunan, dumampot din siya 

ng kopa at sinabi, “Ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na   

pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo 

bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na 

ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng 

Panginoon hanggang sa kanyang muling  pagparito.  
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Pansinin at Pag-isipan: 

Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang ating pagiging totoo 

sa sarili ang siyang magpapalaya sa atin. 

 

Hard Question:  

 Ano ang pinakamalaking kasalanang nagawa sa iyo ng isang 

tao? At kung napatawad mo na siya? Paano mo ito ginawa?  

 
Easy Question:  

 Naranasan mo na bang magpatawad? Kung Oo ang iyong sa-

got, paano mo ito ginawa? 

 

Understanding Repentance and Forgiveness 
Ang Pag-unawa sa Pagsisisi at  Pagpapatawad 

 

STEP 2 
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C hristianity  
without discipleship 

is always Christianity 
without Christ. 

 
-Dietrich Bonhoeffer 
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Luke 20:25  

"Well then," He told them, "give back to Caesar the things that are 

Caesar's and to God the things that are God's." 

 

Lukas 21:4 

Sapagkat lahat sila‟y naghandog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit 

ang babaing ito, kahit sa kanyang kahirapan ay nag-alay ng buo niyang 

ikabubuhay.  

 

1Corinto 16:2 

Tuwing unang araw ng lingo, ang bawat isa sa inyo ay  magbukod at 

maglaan ng halaga ayon sa kanyang kinita, 

 

Tanong 8:  Ang Linggo ba ang araw ng pagsamba? 

Sagot: 

Ang pagsamba sa Diyos ay dapat bahagi ng ating buhay o lifestyle. 

Maaari natin itong gawing araw-araw ngunit nararapat na maglaan 

tayo ng natatanging araw ng pagsamba. Makikita natin sa Biblia sa aklat 

ng Gawa na ang mga mananampalataya kay Jesus ay nagsimula ang 

pagsamba sa unang araw ng sanlinggo o Linggo. Kinilala ng lahat ng 

mananampalataya na ang Panginoong Jesus ay nabuhay muli sa unang 

araw ng sanlinggo. Nagsasama-sama sila tuwing araw na ito upang 

alalahanin ang kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng breaking 

of bread or communion. Sumasamba sila, nagpapasalamat at 

nagpapalakasan sa isa‟t-isa sa natatanging araw na ito ng pagsamba sa 

Diyos.  

 

Marcos 16:9 

Nang siya‟y muling mabuhay nang unang araw ng lingo, una siyang 

nagpakita kay Maria Magdalena… 

 

Juan 20:19 

Kinagabihan ng araw na iyon, unang araw ng lingo, habang ang mga 

pinto ng bahay na pinagtitipunan ng mga alagad ay  nakasara dahil sa 

takot sa mga pinuno ng mga Judio, dumating si Jesus at tumayo sa 

gitna nila at sinabi, “Sumainyo ang  kapayapaan.” 
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Levitico 27:30 

Lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay 

nakalaan ka Yahweh. 

 

Malakias 3:10 

Dalhin ninyo nang buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa 

tahanan ng Diyos upang matugunan ang  pangangailangan sa aking 

tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang 

mga bintana ng langit at  ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. 

 

Tanong 7:  Ano ang turo ng Panginoong Jesus tungkol sa  

pagbibigay ng tithes? 

Sagot: 

Sa New Testament pinansin ng Panginoong Jesus ang mga maling 

pamamaraan ng tithes o pagbibigay ng ikasampung bahagi. Binigay  

Niyang halimbawa ang maling puso ng mga Pariseo at tagapagturo ng 

kautusan sa pagbibigay nito. Itinuro ng Panginoon na tamang gawin ang 

pagbibigay ng tithe ngunit nararapat na may tamang puso sa  Diyos at 

sa tao. Walang pagmamalaki, pagmamataas at panglalamang sa kapwa. 

Bumanggit din siya ng halimbawa tungkol sa isang balong babae na 

nagkaloob ng higit sa kanyang kakayahan. Sa New  Testament nagsimula 

ang pagbibigay ng higit pa sa tithe o ikasampung  bahagi o walang sukat 

na paraan ng pagbibigay sa Diyos o tinatawag na “freewill offering.” 

 

Mateo 23:23 

Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo! 

Mga mapagkunwari! Ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng naaani 

ninyong yerbabuena, ruda, linga, ngunit   kinakaligtaan naman ninyong 

isagawa ang mas mahahalagang turo sa Kautusan: ang katarungan, ang 

pagkahabag, at ang katapatan. Huwag ninyong kaligtaang gawin ang 

mga ito kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng ikasampung 

bahagi ng ani. 
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CONNECT  ................................................................  (5 Minutes) 

(Instruction) Basahin ang kwentong ito sa iyong kausap bilang  

panimula ng  inyong discipleship. 

 

Story: A House Own by Jesus 

May isang taong may-ari ng isang bahay na puno ng takot at kabalisahan. 

Nagsimula ito ng isang araw sa kanyang pagpapahinga nakadinig siya ng 

napakalakas na katok. Bumaba siya at binuksan ang pintuan, laking gulat 

niya nang makita niya si Satanas at ito‟y puwersahang pumasok at      

nanggulo sa kanyang bahay. Sinira nito ang ganda at katahimikan ng   

kanyang tahanan. Wala siyang magawa ng gabing iyon kundi umiyak at 

malungkot dahil mahina siya at walang kakayahang labanan ang lakas nito. 

Simula noon ay napuno siya ng kalungkutan dahil gabi-gabi ay bumabalik 

si Satanas upang manggulo at manira. 

Isang umaga nakadinig naman siya ng isang marahang pagkatok, lumapit 

siya sa pinto at binuksan niya ito. Nakita niya ang Panginoong Jesus na 

nagsabi sa kanya, “Maari mo ba akong patuluyin sa iyong bahay?”  

Inanyayahan niya ang Panginoon at sinabi ang lahat ng nangyayari sa 

kanya. Sabi ni Jesus sa kanya “gusto mo ba akong gawing may-ari ng ba-

hay na ito?” Sumagot siya at nagsabi “pagod na pagod na po ako 

Panginoon at hindi ko na alam ang aking gagawin, simula ngayon 

ibinibigay ko na po sa inyo ang pagmamay-ari sa bahay ito.” 

Sinabi ng Panginoong sa kanya, “magpahinga ka ngayong gabi at huwag 

nang mabalisa, ako na ang may-ari ng bahay na ito at ako ang  magbibigay 

ng katahimikan at kapayapaan.” Nang gabing iyon muli niyang nadinig ang 

napakalakas na katok, ngunit naalala niya na hindi na siya ang may-ari ng 

bahay. Hinayaan niya na ang Panginoong Jesus ang  magbukas ng pinto.  

Laking gulat ni Satanas nang makita niya ang Panginoong Jesus. Sinabi ni 

Jesus sa kanya “Simula ngayon ay wala ka ng karapatang manggulo at ma-

nira sa lugar na ito. Ako na ang may-ari ng bahay na ito, pinalalayas kita 

at huwag ka nang babalik sa lugar na ito.” Natakot si Satanas at mula 

noon ay nawalan siya ng karapatan sa bahay na pagmamay-ari ng  

Panginoon. Nagsimulang magkaroon ng kapayapaan at katahimikan sa 
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Tanong 5:  Kailangan ba ang bautismo sa tubig upang maging 

miyembro ng Church? 

Sagot:  

Ang bautismo sa tubig ay hindi lamang isang pre-requisite o  

kinakailangan upang ikaw ay maging isang myembro ng church o  

Iglesya. Sa Biblia makikita na ang bautismo sa tubig ay isang “Act of 

Obedience” o isang “Commitment” na dapat gawin ng isang  

mananampalataya. Ito ay isang pagsunod sa sinabi ng Panginoong  

Jesu-Cristo at symbolikong pagpapakita na ang mananampalataya sa 

Diyos ay dapat mamatay sa luma niyang buhay na makasalanan sa 

paraan ng pagsisisi. Matapos nito magkakaroon siya ng isang bagong 

buhay na kasama ng Panginoong  Jesus. 

 

Matthew 28:19  

Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in 

the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit 
 

Roma 6:4 

Kung gayon, sa pamamagitan ng bautismo ay namatay na tayo at 

inilibing na kasama niya upang kung paanong si Cristo ay muling  

binuhay sa pamamagitan dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo  

naman ay lumakad sa panibagong buhay. 

 

Tanong 6:  Ano ang tithes o ika-sampung bahagi na ibinibigay 

sa Church? 

Sagot: 

Ang pagbibigay ng tithes ay ginagawa ng mga mananampalataya mula 

pa sa panahon ng Biblia. Sa Old Testament ang salitang “tithe” sa 

wikang Hebreo ay “mahasraw” nangangahulugang “tenth,” Sa New 

Testament naman sa wikang Griyego ay  dekatoo ” to give or take a 

tenth.” Ginawa ito ni Abraham at binanggit sa aklat ng Levitico na 

lahat ng ikasampung bahagi ay nakalaan kay Yahweh. Ginagawa din 

ang pagbibigay tithe upang kilalanin na sa Diyos galing ang lahat ng 

pagpapala, at upang matugunan ang pangangailangan sa templo ng 

Diyos.  
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Acts 20:28 

Be on guard for yourselves and for all the flock, among whom the 

Holy Spirit has appointed you as overseers, to shepherd the church 

of God, which He purchased with His own blood.  
 

Gawa 20:17 

Mula sa Mileto ay nagpadala siya ng mensahe sa Efeso at  ipinatawag 

ang matatandang namamahala ng Iglesya. 
 

1Pedro 2:25 

Sapagkat kayo ay tulad ng tupang naliligaw, ngunit ngayon kayo‟y 

nanumbalik na upang sumunod sa Pastol at  Tagapangalaga ng inyong 

mga kaluluwa. 

 

Tanong 4:  Kailangan ba tayong manatili at lumago sa iisang 

Church? 

Sagot: 

Sa Biblia makikita ang mga unang mananampalataya ay nanatili, 

lumalago at naglilingkod sa isang Iglesyang kinabibilangan. Mas madali 

sa isang tao na lumago sa pananampalataya kung siya ay magkakaroon 

ng Church na mag-aalaga sa kanya. Una, makabubuo siya ng maayos na 

relasyon or accountability sa kapwa niya mananampalataya.  Pangalawa, 

magiging madali sa kanyang Pastor na tulungan siyang makapaglingkod 

sa Diyos kung hindi siya pabagu-bago ng Iglesya. 

 

Hebreo 10:25 

Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng 

ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa‟t-isa, lalo na 

ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. 

 

Gawa 9:31 

Kaya‟t ang Iglesya sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging  

mapayapa at patuloy na nagpupuri sa Panginoon. Sa tulong at 

pakikisama ng Espiritu Santo, tumatag at dumami ang mga 

mananampalataya. 
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lugar na iyon sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ganito din ang   

mangyayari sa ating buhay kung papayagan natin ang Panginoon na maghari 

at palayain tayo sa ating mga nakaraan. Sinabi ni Jesus sa   (Juan 14:27) 

“Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa 

inyo. Hindi tulad ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo.  

Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban o kaya‟y  

matakot.” 

 

CONVERSE  ...............................................................  (10-25 Minutes) 

(Instruction) Banggitin at sagutin ang mga tanong na nakasulat.  

Palawakin ang bawat sagot sa pamamagitan ng mga supporting verses 

na nakalagay dito. 

 

Tanong 1:  Ano ang sinabi ng Biblia tungkol sa ating mga  

nakaraan?  

Sagot: 

Ang Biblia ang nagsasabing wala nang kondemnasyon ang sinumang 

sumampalataya kay Jesu-Cristo bilang kanyang Panginoon at 

Tagapagligtas. Pinatawad na tayo ng Diyos at nilimot Niya ang lahat ng 

ating mga nakaraan. Hindi gagawin ng Diyos na isumbat sa tao ang 

lahat ng kanyang pagkakamali at kasalanan. Tinapos at pinatawad na ito 

ng Diyos ng mamatay ang Panginoong Jesu-Cristo sa krus ng kalbaryo. 

  

Roma 8:1-2 

Ngayon nga‟y wala ng hatol na parusa sa mga nakipag-isa kay Cristo 

Jesus. Sapagkat pinalaya na tayo ng Kautusan ng Espiritu na nagbibigay

-buhay sa pamamagitan ni Cristo Jesus mula sa kautusan ng kasalanan 

at ng kamatayan. 

 

1 Juan 1:9 

Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga  kasalanan, 

maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin 

tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya‟y tapat at matuwid. 
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Tanong 2:  Bakit kailangan tayong lumaya sa ating mga           

nakaraan? 

Sagot: 

Dahil ito ang gusto ng Diyos – Ang lahat ng tao‟y makalaya sa      

kanyang nakaraan.  Ang kalayaang ito ay resulta ng pagkamatay ng 

Panginoong Jesu-Cristo sa krus. Kailangang maranasan natin ang 

makalaya upang hindi magamit ni Satanas ang mga nakaraan laban sa 

atin. Mahinto ang kanyang patuloy na panlilinlang, paghusga,  

pag-kondena at pag-alipin.   

 

Galacia 5:1 

Pinalaya tayo ni Cristo upang patuloy na tamasahin ang kalayaang ito; 

kaya‟t magpakatatag kayo at huwag na muling magpaalipin. 
 

2 Corinto 2:11 

…upang hindi tayo madaya ni Satanas. Sapagkat alam na alam natin 

ang kanyang mga binabalak. 

 

Tanong 3:  Paano natutukso at bumabagsak ang tao? 

Sagot: 

Ang tao ay natutukso sa pamamagitan ng kanyang mga nakikita, naiisip 

at nadadama. Matapos makita ng tao ang tukso nagsisimula ang 

labanan sa kanyang isipan kung ano ang kanyang susundin – ang tama 

o ang mali? Bumabagsak ang tao sa oras na piliin niya ang mali kaysa 

tama at ito ay nagiging kasalanan. Kapag ang kasalanang ito ay nagtagal 

sa tao at hindi siya nag-sisi nagiging alipin siya nito, at ang lubusang 

bunga ng kasalanan sa tao ay kamatayan.  

 
Santiago 1:14 

Natutukso ang tao kapag siya‟y naaakit at nagpapatangay sa kanyang 

sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, 

magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito‟y 

hahantong sa kamatayan. 
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Romans 12:5  

… in the same way we who are many are one body in Christ and 

individually members of one another.  

 

Tanong 2:  Anu-ano ang ginagawa sa Church? 

Sagot: 

Sa Biblia makikita na sama-sama ang mga mananampalataya sa church 

o Iglesya na nakikinig at  nag-aaral ng Salita ng Diyos.  Nagpupuri, 

umaawit, nananalangin at nagpapasalamat sa Diyos. Sama-sama din 

nilang inaalala ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong 

Jesu-Cristo sa papamagitan ng “breaking of bread” or “communion.” 

 

Gawa 2:42 

Masigasig silang nanatili sa mga turo ng apostol, sa pagsasama-sama 

bilang magkakapatid, pagpuputul-putol ng tinapay, at sa panalangin. 

 

Gawa 2:46-47 

Araw-araw silang nagsasama-sama sa templo, at nagputul-putol ng 

tinapay sa bahay-bahay. Ginagawa nila ito ng may galak at bukas na 

kalooban. Habang nagpupuri sila sa Diyos at  kinalulugdan ng lahat 

ng mga tao, ay araw-araw naming idinaragdag ng Panginoon sa kanila 

ang kanyang mga inililigtas. 

 

Tanong 3: Ano ang ginagawa ng isang Pastor? 

Sagot: 

Ang titulong Pastor ay nangangahulugang “shepherd” or “elder of a 

congregation.” Sa New Testament may iba‟t-ibang salitang Griyego na 

ginamit na tumutukoy sa functions o responsibilidad ng isang pastor. 

“Episkopos” na ibig sabihin ay overseer o tagapangasiwa. “Poimeen” na 

ibig sabihin ay shepherd o pastol. “Presbuteros” na ang ibig sabihin ay 

elder o matanda ng Iglesya. “Proistemee” na ang ibig sabihin ay “to 

rule” o manguna. Ang Panginoong Jesu-Cristo ang dakilang Pastor na 

nangangalaga sa buong Iglesya kasama ang mga itinalagang mga pastor 

na tagapangasiwa sa bawat congregasyon. Ang mga pastor na ito ay 

naglilingkod sa pamamagitan ng pangunguna, pangangaral, pagtuturo, 

pananalangin, at pag-aalaga sa tao upang lumago sa pananampalataya. 
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CONNECT  ................................................................  (5 Minutes)  

(Instruction) Sa pagsisimula ng inyong discipleship ipabasa mo sa 

iyong kausap ang quotation na ito, hingan mo siya ng opinyon kung 

ano ang ibig sabihin nito para sa kanya.   

Quote:                                                                                          

The True Church can never fail for it is based upon the Rock.  

(T.S Elliot) 

CONVERSE  .............................................................. (10-25 Minutes) 

(Instruction) Banggitin at sagutin ang mga tanong na nakasulat.  

Palawakin ang bawat sagot sa pamamagitan ng mga supporting verses 

na nakalagay dito. 

 

Tanong 1:  Ano ang ibig sabihin ng salitang Iglesya o Church? 

Sagot: 

Ang salitang Iglesya o Church ay nanggaling sa salitang Griyego na  

ekklesia na ibig sabihin ay “the called out ones” o mga tinawag.   

Tumutukoy ito sa pagsasama-sama o “assembly” ng mga taong  

kumikilala at sumasampalataya sa Diyos. Sa New Testament makikita na 

ang Panginoong Jesus ang nagpasimula ng Iglesya na binanggit Niya kay 

Pedro. Siya din ang nagturo at nagpatibay ng pagsasama-sama ng lahat 

ng mananampalataya sa iba‟t-ibang lugar na tinatawag na “Body of 

Christ.” 

 

Mateo 16:18 

“At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng  

batong ito ay itatayo ko ang aking Iglesya at ang mga pintuan ng  

Hades ay hindi magtatagumpay laban sa kanya.” 

 

Mateo 18:17 

Sabi ni Jesus… “kung ayaw pa rin niyang making sa kanila,  idulog mo 

ito sa Iglesya at kung ayaw niyang makinig pati sa Iglesya, ituring mo 

siyang isang pagano at maniningil ng buwis.” 
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Tanong 4:  Paano ko aalisin ang isang nakasanayang kasalanan? 

Sagot: 

Maaalis mo lamang ang isang nakasanayang kasalanan kung tatanggapin 

mo at paniniwalaan na ito‟y mali at kailangang mahinto. Minsan 

binibigyan natin ng katwiran ang mga kasalanang nagpapasaya sa atin. 

Pinapaniwala natin ang ating sarili na tayo‟y mahina at hindi na 

magbabago. Tinitignan natin na hindi ito isang malaking kasalanan at 

pang-karaniwan lamang na ginagawa ng  lahat ng tao. Kung totoong 

tinanggap na natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay, hindi na tayo 

dapat magpatuloy sa kasalanan. Tayo‟y kailangang mamatay o mabago 

sa luma nating buhay. Kailangan tayong makalaya sa pagkaka-alipin ng 

kasalanan at mamuhay ng may paggalang sa Diyos.  

 

Roma 6:6 

Alam nating ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama 

niya, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi 

na tayo maalipin pa ng kasalanan.  

 

1 Juan 3: 4-6 

Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat 

ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si 

Cristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya‟y walang  

kasalanan. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa  

pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi  

nakakita ni nakakilala man sa kanya. 

 

Tanong 5:  Ano ang guilt feeling? 

Sagot: 

Ang “guilt feeling” ay isang magkahalong pakiramdam ng pagsisisi, 

pagkalungkot at panghihinayang. Ito ang nararamdaman ng isang taong 

nakagawa ng pagkakamali, maliit man o malaking kasalanan. Ito‟y 

nagpapahirap sa tao kapag nagtatagal at pilit niyang itinatago ang 

kasalanan. Minsan naman ito‟y bunga ng hindi pagpapatawad ng tao sa 

kanyang sarili, o kaya‟y hindi niya matanggap ang resulta ng kanyang 

pagkakamali.  
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Mateo 27:3 

Nang makita ng nagkanulong si Judas na si Jesus ay nahatulan na, 

siya‟y nagsisi at isinauli niya ang tatlumpung pirasong pilak sa mga 

punong pari at sa matatandang pinuno. 

 

Awit 38:18 

Aking ihahayag ang kasalanan ko, mga kasalanan sa aki‟y gumugulo. 

 

Tanong 6:  Sino ang nagpapabigat ng guilt at condemnation sa 

tao? 

Sagot: 

Ang diyablo ang nandaraya sa tao upang hindi maniwala sa            

pagpapatawad ng Diyos. Lalo niyang pinabibigat ang guilt at          

condemnation sa isang taong nagkasala upang hindi niya makita ang 

ibinibigay na biyaya at kahabagan ng Diyos sa lahat.  

 

Lukas 8:12 

Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. 

Dumating ang diyablo at inalis nito ang Salita mula sa puso ng mga 

nakikinig upang di sila manalig at maligtas.  

 

Santiago 4:7-8 

Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo 

ang diyablo at lalayuan kayo nito. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit 

siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga  

makasalanan! Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong  

pabagu-bago ang isip. 
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1Corinto 12: 4-5, 11 

May iba‟t-ibang uri ng mga kaloob, ngunit mula sa iisang Espiritu. At 

may iba‟t-ibang uri ng paglilingkod, ngunit mula sa iisang Panginoon.   
 

Ngunit ang lahat ng ito ay pinakikilos ng iisa at parehong Espiritu, na 

namamahagi sa bawat isa ayon sa ninanais ng Espiritu. 

 

COACH  ....................................................................  (10-15 Minutes)  

(Instruction) Sa bahaging ito gamitin mo ang tanong na nakasulat 
upang makapagbahagi ang iyong kausap ng kanyang karanasan. Pa-
piliin mo siya kung gusto niyang sagutin ang Hard or Easy Question. 
Gamitin mo ang paraang pagpapayo o counseling sa pakikipag-usap 

at magtapos kayo sa pananalangin.  

  

Pansinin at Pag-isipan: 

Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang ating pagiging totoo 

sa ating sarili ang siyang magpapalaya sa atin. 

 

Hard Question: 

 Kung ikaw ay may pagkakataong humiling sa Banal na Espir-

itu, ano ang hihilingin mo sa kanya? At bakit? 

 

Easy Question: 

 Ano ang Banal na Espiritu para sa iyo? 
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Tanong 7:  Paano maaalis ang guilt feeling sa isang taong  

nagkasala? 

Sagot:  

Maaalis lamang ang guilt feeling sa isang taong nagkasala sa     

pamamagitan ng totoong panalangin at paghingi ng kapatawaran. Dapat 

siyang magtapat sa Diyos at hindi itago ang tunay niyang kalagayan. 

Kailangan niyang manampalataya sa walang sukat na pagpapatawad ng 

Diyos at kilalanin na ang Diyos ay pag-ibig at puno ng kahabagan sa 

pagpapatawad sa lahat ng nagkasala. 

 

Awit 32:5 

Kaya‟t ang kasalanan ko‟y aking inamin; mga pagkakamali ko‟y hindi 

na inilihim. Ako‟y nagpasyang sa iyo‟y ipagtapat, at mga sala ko‟y  

pinatawad mong lahat. 

 

Awit 51:1-2 

Ako‟y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang ayon sa iyong   

kagandahang loob; mga kasalanan ko‟y iyong pawiin, ayon din sa 

iyong pag-ibig sa akin! Linisin mo sana ang aking  karumihan, at pa-

tawarin mo ang aking kasalanan! 

 

COACH  .................................................................... (10-15 Minutes)  

(Instruction) Sa bahaging ito, gamitin mo ang tanong na nakasulat 

upang makapagbahagi ang iyong kausap ng kanyang karanasan. Papili-

in mo siya kung gusto niyang sagutin ang Hard or Easy Question. 

Gamitin mo ang paraang pagpapayo o counseling sa pakikipag-usap at 

magtapos kayo sa pananalangin.              

 

Pansinin at Pag-isipan: 

Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang pagiging totoo natin 

sa sarili ang magpapalaya sa atin. 

Understanding the Freedom from our Past 
Ang Pag-unawa sa Paglaya sa ating Nakaraan 

STEP 3 
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Hard Question: 

 Ano ang pinaka-malaking kasalanang nagawa mo sa iyong 

buhay? Kung nalampasan mo na ito, paano mo ito ginawa? At 

paano mo ito hiningi ng kapatawaran? 

 
Easy Question: 

 Mahalaga ba sa iyo ang pagpapatawad ng Diyos? Kung Oo 

ang iyong sagot, bakit? 
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Gawa 1:8 

Sa halip, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Banal 

na Espiritu, at kayo‟y magiging mga saksi ko sa  Jerusalem, sa buong 

Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig.  

 

8. Ang Banal na Espiritu ang nagpapatunay sa tao na tayo’y anak ng 

Diyos.  

 

Roma 8:16 

Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na 

tayo‟y mga anak ng Diyos.  

 

9. Ang Banal na Espiritu ang tumutulong sa tao na makapamuhay ng 

tama.  

 

Galacia 5:22 

Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan,  

pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at  

pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. 

 

10. Ang Banal na Espiritu ang nagbibigay ng karunungan sa pangangaral 

ng Salita ng Diyos. 

 

1Corinto 2:13 

Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan 

ng tao kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang  ipinapaliwanag namin 

ay mga katotohanang espirituwal para sa pinapanahanan ng Espiritu. 

 

11. Ang Banal na Espiritu ang nagbibigay ng iba‟t-ibang kaloob sa 

paglilingkod. 

 

Understanding the Holy Spirit 
Ang Pag-unawa sa Banal na Espiritu 

STEP 7 
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Juan 16:13 

Kapag dumating siya, ang Espiritu ng katotohanan, gagabayan niya 

kayo sa lahat ng katotohanan; sapagkat hindi mula sa sarili ang  

kanyang sasabihin, kundi kung ano ang narinig niya at  ipapahayag 

niya sa inyo ang mga bagay na darating.  

 

4. Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay ng direksyon.  

 

Gawa 13:2 

Habang sila‟y sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi sa ka-

nila ng Banal na Espiritu, “Ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe at 

Saulo. Tinawag ko sila para sa isang gawain.” 

 

5. Ang Banal na Espiritu ang natuturo sa tao magsalita tungkol sa 

Diyos. 

 

Lukas 12:12 

Sapagkat tuturuan kayo ng Banal na Espiritu sa oras ding iyon kung 

ano ang dapat ninyong sabihin. 

 

6. Ang Banal na Espiritu ang tumutulong sa pananalangin ng tao. 

 

Roma 8:26 

Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. 

Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, ngunit ang Espiritu 

mismo ang dumaraing sa paraang hindi kayang bigkasin sa salita. 

 

7. Ang Banal na Espiritu ang nagbibigay kapangyarihan sa tao na 

makapagpatotoo. 
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CONNECT .................................................................  (5 Minutes) 

(Instruction) Ibahagi mo ang ilang trivia or information about Jesus 

Christ bilang panimula ng inyong usapan. (www.answers.com) 

 

1. Hindi mo ba alam na ang pangalang "Christ" ay binanggit ng 41,000 

na beses sa Biblia? Ito ay napag-aralan ni Mr. Alan Sherman ng 'The 

Complete Christian Research Trust' at ito ay base lamang sa Bagong 

Tipan. 

2. Hindi mo ba alam na ang pangalang “Jesus” ay binanggit ng 1,281 

times sa Biblia at 230 dito ay binanggit ni Apostol Pablo.  

3. Ang titulong "Lord" naman ay binanggit sa King James Version ng 

8,012 times.  

 

CONVERSE ...............................................................  (10-25 Minutes) 

(Instruction) Banggitin at sagutin ang mga tanong na nakasulat.  

Palawakin ang bawat sagot sa pamamagitan ng mga supporting verses 

na nakalagay dito. 

 

Tanong 1:  Sino si Jesus? 

Sagot: 

Sa Biblia makikita ang mga katotohanan na si Jesus ay Diyos na 

nagkatawang-tao, Panginoon at Tagapagligtas. Ipinahayag ng mga 

anghel at kinilala ni Maria at mga alagad ang katangiang ito ng ating 

Panginoon. 
  

 

Lucas 2:10-11 

Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, “Huwag kayong matakot! Ako‟y 

may dalang magandang balita para sa inyo na  magdudulot ng  

malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni Da-

vid ang inyong Tagapagligtas, ang  Cristong Panginoon. 
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Tanong 3:  Anong itinuro ng Panginoong Jesus tungkol sa Banal 

na Espiritu? 

Sagot: 

Makikita sa Biblia na itinuro ng Panginoong Jesus na ang Banal na 

Espiritu ay ang Kaagapay o Comforter, sa Griyego ay “Parakletos” na 

ang ibig sabihin ay - isang tulong na nasa iyong tabi. Siya ang Espiritu ng 

Katotohanan na ipadadala Niya mula sa Ama na tutulong at 

magpapaunawa sa lahat ng kanyang aral.  

 

 

Juan 14:26 

Subalit ang Kaagapay, ang Banal na Espiritu na isusugo ng Ama sa 

pangalan ko ay magtuturo sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. 

 

Tanong 4:  Ano ang ginagawa ng Banal na Espiritu? 

Sagot:  

1. Ang Banal na Espiritu ang nagtuturo sa tao patungkol sa Diyos. 

 

Juan 14:26 

Subalit ang Kaagapay, ang Banal na Espiritu na isusugo ng Ama sa 

pangalan ko ay magtuturo sa inyo ng lahat, at magpapaalala sa inyo ng 

lahat ng sinabi ko sa inyo. 

 

2. Ang Banal na Espiritu ang nangungusap sa tao patungkol sa 

kasalanan. 

 

Juan 16:8 

Sa kanyang pagdating, ilalantad niya ang kamalian ng sanlibutan  

tungkol sa kasalanan at sa katarungan at sa paghahatol. 

 

3. Ang Banal na Espiritu ang gumagabay sa tao tungo sa           

katotohanan. 

 

Understanding the Holy Spirit 
Ang Pag-unawa sa Banal na Espiritu 

STEP 7 
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1Corinto 2:10 

Ngunit ipinapahayag ito sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espir-

itu; sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng bagay, pati ang 

malalim na bagay tungkol sa Diyos. 

 

3. Siya ay bahagi sa planong kaligtasan. 

 

Lukas 1:35 

Sumagot ang anghel sa kanya, “Bababa sa iyo ang Banal na Espiritu at 

lilimliman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya‟t ang  

Isisilang ay banal at tatawaging Anak ng Diyos.” 

 

4. Siya ay nangungusap sa buhay ng tao.  

 

 

Awit 139:7 

Saan ako magpupunta, upang ako‟y makatakas? Sa iyo bang Espiritu 

ako ba‟y makakaiwas? 

 

5. Siya ay tinawag na Diyos. 

 

Gawa 5:3-4 

Kaya tinanong siya ni Pedro, “Ananias bakit mo hinayaang puspusin 

ni Satanas ang iyong puso at nagawa mong  magsinungaling sa Banal 

na Espiritu at itago para sa sarili ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa? 

Hindi ba sa iyo naman ang lupa bago mo iyon ipagbili? At nang  

maipagbili na, hindi ba ang  napagbilhan ay nasa iyo ring pasya? Bakit 

naisipan mo pang gawin ang mga bagay na ito? Hindi ka sa tao nag-

sinungaling kundi sa Diyos.” 
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Lucas 1:46-47 

At sinabi ni Maria, “Ang puso ko‟y nagpupuri sa Panginoon at ang 

aking espiritu‟y nagagalak sa Diyos na aking  Tagapagligtas,” 

 

Juan 20:28-29 

Sumagot si Tomas, “Panginoon ko at Diyos ko!” Sinabi sa kanya ni 

Jesus, “Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako?  Mapalad ang mga 

naniniwala kahit hindi nila ako nakikita.” 

 

Tanong 2:  Si Jesus ba ay Diyos na nagkatawang-tao? 

Sagot: 

Sinabi sa Biblia na ang Diyos at ang Salita na si Jesu-Cristo ay   

nagkatawang-tao. Ginawa ito ng Diyos upang lubos niyang maunawaan 

ang kalagayan ng isang taong nangangailangan ng kaligtasan at 

pagmamahal. 

 

Filipos 2:6-8 

Kahit siya‟y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatil-

ing kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging 

kapantay ng Diyos, at naging katulad ng isang alipin.  

Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Cristo‟y 

maging tao, nagpakumbaba siya at naging   masunurin hanggang  

kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. 

 

Juan1:1, 14 

Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng  

Diyos, at ang Salita ay Diyos.  Ang Salita ay naging tao at nanirahan 

sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya  

bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang-loob 

at ng katotohanan. 

 

Colosas 2:9 

Sapagkat likas kay Cristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya‟y  

nagkatawang-tao. 

 

Understanding the Lordship of Jesus 
Ang Pag-unawa sa pagiging Panginoon ni Jesus 
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Tanong 3:  Anong ibig sabihin ng  “Lord” o Panginoon? 

Sagot: 

Ang “Lord” o Panginoon ay nangangahulugang “supreme in authority” o 

pinakamataas na kapangyarihan, ito ay mula sa salitang Griyego na 

“Kurios.” Kapag sinabi nating Panginoon ng ating buhay ito ay 

nangangahulugang pagbibigay ng pinakamataas na paggalang, pagsunod 

at pagkilala. (Word meaning taken from Strongs Hebrew Greek 

Dictionaries) 

 

Juan 13:13-15 

Tinatawag ninyo akong Guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat 

ako nga iyon. Dahil akong Panginoon at Guro ninyo ay naghugas ng 

inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa‟t-isa. Binigyan ko 

kayo ng halimbawa upang inyong tularan. 

 

Note: Ang aral na itinuturo ng Panginoong Jesus dito ay ang pagsunod at 

pagpapakumbaba gaya ng kanyang ginawa.  

 

Mateo 7:21 

Hindi lahat ng tumatawag sa akin, „Panginoon, Panginoon,‟ ay papasok 

sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa 

kalooban ng aking Ama na nasa langit. 

 

Tanong 4:  Paano ko gagawing Panginoon si Jesus ng aking  

buhay? 

Sagot: 

Kailangang ibigay mo kay Jesus ang pinakamataas na pag-galang. 

Pahalagahan mo siya bilang iyong Diyos at Tagapagligtas na tinanggap sa 

iyong buhay. Huwag mong hayaang mapintasan ang kanyang pangalan 

sa pamamagitan ng pag-iingat mo sa iyong pamumuhay. 

 

Colosas 2:6 

Sapagkat tinanggap na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon,  

mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya. 
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magkakasama sila ng Diyos Ama at Diyos Anak na si Jesus sa kanyang 

bautismo sa ilog Jordan. Ito ang nagpatibay sa katotohanan patungkol 

sa Trinity na mayroong tatlong persona ang Diyos. 

 

Lukas 3:21-22 

Nang mabautismuhan na ang lahat ng tao, binautismuhan din si  

Jesus. Habang siya ay nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba 

sa kanya ang Banal na Espiritu sa anyo ng isang kalapati. Sinabi ng 

isang tinig mula sa langit, “ikaw ang pinakamamahal kong anak. Sa 

iyo ako lubos na nalulugod.” 

 

2 Corinto 13:14 

Sumainyo nawang lahat ang biyaya ng Panginoong  Jesu-Cristo, ang 

pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Banal na Espiritu. 

 

Efeso 4:30 

At huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng  

Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na 

kayo‟y tutubusin pagdating ng takdang araw. 

 

Tanong 2:  Anu-ano ang patunay sa pagka-Diyos ng  Banal na 

Espiritu? 

Sagot: 

1. Siya ay makapangyarihan. 

 

Gawa 10:38 

Kung paanong si Jesus na taga-Nazareth ay binuhusan ng   Diyos ng 

Banal na Espiritu at nang kapangyarihan; kung paanong naglibot siya 

na gumawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga  

pinahihirapan ng diyablo, sapagkat kasama niya ang Diyos. 

 

2. Siya ay may kaalaman sa lahat ng bagay. 

 

Understanding the Holy Spirit 
Ang Pag-unawa sa Banal na Espiritu 
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 CONNECT  ................................................................  (5 Minutes) 

(Instruction) Sa pagsisimula ng inyong discipleship basahin ninyo 

ang Bible verse. Hayaan mo siyang sumagot at magbigay ng 

opinyon sa tanong na nakasulat.  
 

Tanong:   

Gaano kahalaga kay Haring David ang Banal na Espiritu? 

 

Psalm 51:10-11   

Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within 

me. Cast me not away from thy presence; and take not thy holy 

spirit from me.  

 

Note: 

Sa mga panahong ito si Haring David ay nagkasala sa Diyos at himihingi 

ng kapatawaran. 

 

CONVERSE................................................................ (10-25 Minutes) 

(Instruction) Banggitin at sagutin ang mga tanong na nakasulat.  

Palawakin ang bawat sagot sa pamamagitan ng mga supporting verses 

na nakalagay dito. 

 

Tanong 1:  Sino ang Banal na Espiritu? 

Sagot:  (Word study came from Strongs Hebrew and Greek   

Dictionaries) 

Ang Banal na Espiritu o Diyos Espiritu Santo ang ikatlong persona sa 

Trinity kasama ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Sa Old Testament 

ginamit ang salitang Hebreo na “Ruwach” na ang ibig sabihin ay “wind” 

para sa salitang Spirit. Sa New Testament naman ginamit ang salitang 

Griyegong “pnuema” na ang ibig sabihin ay “breath.” Maari nating 

sabihin na ang Banal na Espiritu ay “God breath” na  kumikilos sa 

bawat buhay ng tao hanggang sa panahon natin ngayon. Makikita sa 

Biblia na siya‟y isang persona na may sariling kaisipan, damdamin at 

emosyon. Mayroon din siyang katangiang pagka-Diyos. Pinakita din na 
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2. Kailangang ibigay mo kay Jesus ang iyong buong pagpapasakop. 

Pahalagahan mo ang kanyang kalooban sa bawat planong gagawin 

mo sa iyong buhay. Magbigay ka ng panahon sa panalangin at  

pag-aaral ng kanyang salita, gawin mo itong gabay sa lahat ng iyong 

desisyon. 

 

Roma 13:14 

Ang Panginoong Jesu-Cristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at 

huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. 

 

3. Kailangang ibigay mo kay Jesus ang totoong pagsunod. Sundin mo 

at ipamuhay ang kanyang mga salita. Maglingkod ka sa kanya at 

ipakilala mo siya sa lahat ng tao. 

 
Colosas 3:17 

At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa 

pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya‟y  

magpasalamat kayo sa Diyos Ama. 

 

Mateo 28:20 

Sabi ni Jesus… “Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko 

sa inyo. Tandaan ninyo, ako‟y laging kasama ninyo hanggang sa  

katapusan ng panahon.”  
 

Tanong 5:  Alam ba ng Panginoong Jesus ang mabuti para sa 

atin? 

Sagot: 

Kilala tayo ng Panginoon at alam Niya ang pinaka-mabuti para sa atin. 

Gusto Niya tayong bigyan ng buhay na kasiya-siya puno ng    

kapayapaan at kapahingahan. Siya ang Mabuting Pastol na           

nagpapahalaga sa atin, tinubos Niya tayo ng kanyang dugo at siya ang 

naging buhay na handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. 

 

Understanding the Lordship of Jesus 
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Mateo 11:28 

Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang 

lubha sa inyong pasanin, at kayo‟y bibigyan ko ng kapahingahan. 

 

Juan 10:10-11 

Sinabi ni Jesus… Naparito ako upang ang mga tupa ay  magkaroon 

ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting 

pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga 

tupa. 

 

Efeso 1:7 

Tinubos tayo ni Cristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, at sa 

gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila 

ang kanyang kagandahang-loob. 

 

COACH  ....................................................................  (10-15 Minutes)  

(Instruction) Sa bahaging ito gamitin mo ang mga tanong na  

nakasulat upang makapagbahagi ang iyong kausap ng kanyang  

karanasan. Papiliin mo siya kung gusto niyang sagutin ang Hard or 

Easy Question. Gamitin mo ang paraang pagpapayo o counseling sa  

pakikipag-usap at magtapos kayo sa pananalangin.   

 

Pansinin at Pag-isipan: 

Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang pagiging totoo natin 

sa sarili ang magpapalaya sa atin. 

          

Hard Question: 

 Anu-ano ang dapat mong baguhin sa iyong sarili upang   

maging Panginoon si Jesus ng iyong buhay? 

 

Easy Question: 

 Gaano kahalaga sa iyo ang Panginoong Jesus? Bakit? 
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P lant a word in the 

mind, and you will 

reap an act. Plant the act 

and you will reap a habit. 

Plant a habit and you will 

reap a character. Plant a 

character and you will reap 

a nature. Plant a nature 

and you will reap a destiny.  

 

- Unknown 
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CONNECT  .................................................................  (5 Minutes)  

(Instruction) Ibahagi mo ang ilang trivia or information patungkol sa 

Biblia bilang panimula ng inyong discipleship.  

 

Mga ilang trivia patungkol sa Biblia.   (Soon Online Magazine) 

1. Alam mo ba na ang Biblia ang laging nangunguna sa  pinakamabiling 

aklat sa buong mundo? Ang world sale record ng Biblia ay umaabot sa 

higit sa 100 million taon-taon. 

2. Alam mo ba na ito lamang ang aklat na naisulat ng mahigit sa 2,000 

taon na ang nakalilipas ngunit nangungusap pa rin sa lahat ng tao  

hanggang sa panahon ngayon? 

3. Alam mo ba na mayroong 6,800 na iba‟t-ibang salita sa buong mundo 

at ang Biblia ay naisalin na sa halos 3,000 salita sa ating panahon? 

 

CONVERSE  ...............................................................  (10-25 Minutes) 

(Instruction) Banggitin at sagutin ang mga tanong na nakasulat.  

Palawakin ang bawat sagot sa pamamagitan ng mga supporting verses 

na nakalagay dito. 

 
Tanong 1: Ano ang Biblia?  

Sagot: (Facts and figures came from Smith Bible Dictionary) 

Ang salitang Biblia ay nanggaling sa Griyegong salitang “ta biblia” na 

nangangahulugang “the books” o mga aklat. Ito ay binubuo ng 66 na 

aklat na nahahati sa dalawang bahagi: ang Old Testament na may 39 na 

aklat at ang New Testament na may 27 na aklat. Naglalaman ito ng mga 

kautusan at aral ng Diyos mula pa noong pasimula ng daigdig at  

pag-likha sa tao. Laman din nito ang mga aral at turo ng ating 

Panginoong Jesu-Cristo. Pinatunayan ng Diyos na ang kanyang salita ay 

mananatili habang panahon. Ang Bibliang ito ay dumaan sa iba‟t-ibang 

pagsubok at pagtatangkang pagwasak noong unang  panahon, ngunit 

napanatili ng Diyos at naka-abot hanggang sa panahon natin ngayon.  
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COACH  ..................................................................... (10-15 Minutes) 

(Instruction) Sa bahaging ito gamitin mo ang mga tanong na  

nakasulat upang makapagbahagi ang iyong kausap ng kanyang  

karanasan. Papiliin mo siya kung gusto niyang sagutin ang Hard or 

Easy Question. Gamitin mo ang paraang pagpapayo o counseling sa 

pakikipag-usap at magtapos kayo sa pananalangin.  

  

Pansinin at Pag-isipan: 

Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang pagiging totoo natin 

sa sarili ang magpapalaya sa atin. 

 
Hard Question: 

 Anu-ano ang mga nagiging hadlang sa iyong pananalangin? 

Ano ang iyong ginagawa upang maalis ito? 

 
Easy Question: 

 Paano mo sisimulang ayusin ang buhay panalangin mo sa  

Diyos? 

  

Understanding Prayer 
Ang Pag-unawa sa Panalangin 

STEP 6 
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Mateo 6:5 

Sabi ni Jesus… “Kapag nananalangin kayo, huwag kayong  tumulad 

sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalanging nakatayo sa mga 

sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao…” 

 

Mateo 6:7 

Sabi ni Jesus… “Sa panalangin ninyo‟y huwag kayong gagamit ng 

maraming salitang walang kabuluhan…” 

 

Jesus’ pattern of prayer:  (The Lord’s Prayer) 

1. Unang bahagi ng panalangin ay ang pagsamba. 

 

Mateo 6:9 

“Ganito kayo mananalangin „Ama naming nasa langit,  sambahin na-

wa ang iyong pangalan.” 

 

2. Pangalawang bahagi ng panalangin ay ang pagpapakumbaba o  

paghingi ng tawad. 

 

Mateo 6:12 

“ at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng   

pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.” 

 

3. Ikatlong bahagi ng panalangin ay ang paghingi para sa ating 

pangangailangan. 

 

Lukas 11:3 

“Bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw.” 
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Mateo 5:18 

Tandaan ninyo: maglalaho ang langit at lupa, ngunit ni isang tuldok o 

kudlit man ng Kautusan ay di mawawalan ng bisa hangga‟t hindi na-

tutupad ang lahat. 

 

Mateo 24:35 

Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay 

mananatili magpakailanman. 

 

Tanong 2: Sino ang gumawa ng Biblia? 

Sagot: 

Ang Biblia ay pinagsama-samang gawa ng 40 manunulat na galing sa 

iba‟t-ibang antas ng buhay - hari, mahirap na tao, mangingisda, poets, 

opisyal ng gobyerno, guro, at propeta sa  iba‟t-ibang panahon. Mga 

taong may karanasan, nakapakinig, ginabayan, kinausap at kinasihan o 

inspired ng Diyos. Ang iba sa kanila ay mga personal witness o mga 

taong nakasama at tinuruan ng Panginoong Jesu-Cristo. Niloob ng 

Diyos na malikha ang isang natatanging  aklat ng kanyang mga Salita - 

ang Biblia na nakapagbabago sa buhay ng lahat ng tao hanggang sa 

panahon natin ngayon. 

 

2 Pedro 1:21 

Sapagkat walang propesiyang dumating kailanman na nagbuhat sa 

kalooban ng tao; sa halip, nagsalita ang mga tao ng mga bagay na 

galing sa Diyos nang sila‟y magpahayag sa ilalim ng kapangyarihan ng 

Banal na Espiritu. 
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Tanong 3:  Napapanahon pa ba ngayon ang mga nakasulat sa 

Biblia? 

Sagot: 

Ito ang kahanga-hanga sa Biblia. Ang mga naisulat dito, ilang libong 

taon na ang nakalilipas, ay nagaganap ngayon. Tulad ng  pag-abot ng 

Salita ng Diyos sa lahat ng tao sa  iba‟t-ibang bansa, propesiya sa 

kalagayan ng tao sa huling araw, mga pangyayari sa kalikasan, mga 

digmaan at kalamidad  na nagaganap sa iba‟t-ibang panig ng mundo.  

  

 

Mateo 24:14 

Sabi ni Jesus “Ipapangaral sa buong sanlibutan ang Magandang Balita 

tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig 

nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan.” 
 

2 Timoteo 3:1-2 

Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng 

mga kahirapan. Ang mga tao‟y magiging makasarili, sakim sa salapi, 

palalo, mapagmataas,  mapagsamantala, suwail sa magulang, walang 

utang na loob at lapastangan sa Diyos. 

 

Lukas 21:10-11 

At sinabi pa niya, “Maglalaban-laban ang mga bansa at   

magdidigmaan ang mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na  

lindol, taggutom at mga salot sa iba‟t-ibang dako. May lilitaw na mga 

kakila-kilabot na bagay at mga  kamangha-manghang kababalaghan 

buhat sa langit. 
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5. Ang maling paraan ng pananalangin. 

 

Mateo 6:7 

Kapag kayo‟y nananalangin, huwag ninyong daanin sa  maraming 

salitang walang kabuluhan na tulad ng ginagawa ng mga Hentil,  

sapagkat akala nila‟y pakikinggan sila dahil sa dami ng kanilang  

sinasabi. 

 

Tanong 4:  Kailan ako dapat manalangin? 

Sagot: 

Ang pananalangin ay dapat bahagi ng ating buhay o lifestyle. Ito ay 

ginagawa hindi lamang sa oras ng problema o pangangailangan kundi 

sa lahat ng pagkakataon. Pinapakita natin sa pamamagitan ng 

panalangin ang kahalagahan ng Diyos bilang Ama. Hindi tayo dapat 

manghinayang o maging tamad sa pananalangin, ito ang panggagalingan 

ng ating lakas na harapin ang iba‟t-ibang problema sa buhay. 

 

Efeso 6:18 

Ang lahat ng ito‟y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo.  

Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espir-

itu…” 

 

1Tesalonica 5:17-18 

Palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng 

pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa 

inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus. 

 

Tanong 5:  Ano ang turo ng Panginoong Jesus tungkol sa pana-

langin? 

Sagot: 

Ang Panginoong Jesus ang nagturo na ang panalangin ay isang 

personal na pakikipag-usap sa ating Ama. Hindi pagpapakitang-tao 

kundi isang pagsamba, pagpapakumbaba at paghiling sa ating Diyos 

Ama. 
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Tanong 3:  Anu-ano ang mga hadlang sa pananalangin? 

Sagot: 

1. Ang kasalanan. 

 

1Pedro 3:12 

Ang mata ng Panginoo‟y nakatuon sa mga matuwid, at ang kanilang 

panalangin ay kanyang dinirinig. Ngunit sa mga taong gumagawa ng 

masama Panginoo‟y nagagalit at hindi natutuwa. 

 

2. Pag-aalinlangan o doubt. 

 

Santiago 1:6-8 

Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag  

mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat 

na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang  tatanggap ng 

anuman mula sa Panginoon ang taong  pabagu-bago ang isip at di 

alam kung ano talaga ang nais niya. 

 

3. Ang pride o pagmamataas sa sarili. 

 

Job 35:12   

There they cry out, but He does not answer, because of the pride 

of evil men.  

 

4. Ang galit at hindi pagpapatawad. 

 

Marcos 11:25-26 

Sabi ni Jesus… “Kapag kayo‟y tumayo upang manalangin, patawarin 

muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay 

patawarin din ng inyong Ama na nasa langit.” 
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Tanong 4:  Paano basahin at pag-aralan ang Biblia? 

Sagot: 

Sa mga nagsisimula pa lamang magbasa ng Biblia, nararapat na unahin 

ang New Testament. Mababasa mo dito ang Gospels na binubuo ng 

Mateo, Marcos, Lukas at Juan. Nakasulat dito ang mga tungkol sa ating 

Panginoong Jesu-Cristo, mula sa kanyang kapanganakan, kamatayan at 

muling pagkabuhay. Makikita din dito ang kanyang mga praktikal na 

aral at turo na makatutulong sa mabilis na paglagong spirituwal.  

 

Steps in reading the BIBLE: 

1. Humanap ka ng convenient time para sa iyong pagbabasa, maaring 

pagkagising sa umaga o bago matulog sa gabi. 

2. Manalangin bago magbasa ng Biblia. Humingi ng gabay sa Banal na 

Espiritu upang maunawaan ang nakasulat dito.  

3. Gumawa ka ng Bible reading plan. Kung magbabasa ka ng 2-3 Verses 

bawat araw, matatapos mong basahin ang buong Biblia sa loob ng 365 

days o isang taon .  

4. Sa mga bago lang magsisimulang magbasa ng Biblia, unahin mo 

munang basahin at tapusin ang New Testament pagkatapos ay simulan 

mo ang Old Testament. 

 

Josue 1:8 

Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan.  

Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat 

ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang 

iyong pamumuhay. 

 

Psalm 119:105 

Your word is a lamp for my feet and a light on my path.  
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Tanong 5:  Ano ang maitutulong ng Biblia sa aking buhay? 

Sagot: 

Sa Biblia natin makikita ang lahat ng katuruan ng Diyos patungkol sa 

buhay. Makatutulong ito na palakasin at patibayin ang ating 

pananampalataya. Makikita dito ang mga dapat baguhin at alisin ng 

isang tao sa kanyang sarili. Nagbibigay din ito ng karunungan upang 

magtagumpay sa mga problema sa buhay. Sa Biblia din natin 

malalaman kung paano natin ibabahagi ang Diyos sa mga tao. 

 

2 Timoteo 3:16 

Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at nagagamit sa  

pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng maling katuruan, sa  

pagtutuwid ng likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na 

pamumuhay. 

 

Roma 15:4 

Anumang naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo, upang sa 

pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa  

kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. 

 

COACH  .................................................................... (10-15 Minutes)  

(Instruction) Sa bahaging ito gamitin mo ang tanong na nakasulat 

upang makapagbahagi ang iyong kausap ng kanyang karanasan. Pa-

piliin mo siya kung gusto niyang sagutin ang Hard or Easy Question. 

Gamitin mo ang paraang pagpapayo o counseling sa pakikipag-usap 

at magtapos kayo sa pananalangin.  

 

Pansinin at Pag-isipan: 

Pagbabahagi ng ating mga karanasan at ang pagiging totoo natin 

sa sarili ang magpapalaya sa atin. 

                        
Hard Question: 

 Anu-ano ang mga pag-aalinlangan mo o doubt sa iyong kai-

sipan patungkol sa Biblia? At Bakit? 

 
Easy Question: 

 Paano mo bibigyan ng panahon ang Biblia sa iyong buhay? 
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Mateo 6:6 

Sabi ni Jesus… “Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong 

silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi 

mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim 

ang siyang magbibigay sa iyo ng  gantimpala.” 

 

1Timoteo 2:1-2 

Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong 

mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng 

tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at maykapangyarihan, upang 

tayo‟y makapamuhay nang matahimik, mapayapa, maka-Diyos at  

marangal. 

 

Tanong 2:  Paano ako makatitiyak na sasagutin ng Diyos ang 

aking panalangin? 

Sagot:  

Ang pananalangin ay hindi nakasalalay sa ating nararamdaman o 

emosyon. Ang katiyakan sa kasagutan ng panalangin ay nakasalalay sa 

ating pananampalataya at kalooban ng Diyos. Itinuturo ng Biblia ang 

halaga ng pananampalataya sa pananalangin. Ang pananampalataya ang 

nagbibigay sa atin ng confidence o lakas ng loob na lumapit sa Diyos. 

Mahalaga din na humingi tayo ng ayon sa kanyang kalooban at hindi 

sumasalungat sa aral at turo ng Biblia.  

 

Mateo 21:22 

Sabi ni Jesus…“At anumang hingin ninyo sa Panalangin, kung may 

kalakip na pananampalataya, ay inyong tatanggapin.” 

 

1 Juan 5:14-15 

At ito ang katiyakang taglay natin sa kanya: kung anuman ang  

hihilingin natin ayon sa kanyang kalooban, pinakikinggan niya tayo. At 

kung alam nating pinakikinggan niya tayo sa anumang hinihiling natin, 

nakatitiyak na tayo na tatanggapin natin ang hinihiling natin sa kanya. 
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CONNECT  .................................................................  (5 Minutes)  

(Instruction) Ibahagi mo ang mga famous quotes about prayer sa 

iyong kausap bilang panimula ng inyong discipleship.  

(www.famousquotesandauthors.com)  

 

1. We look upon prayer as a means of getting things for ourselves; The 

Bible idea of prayer is that we may get to know God Himself. 

 - Oswald Chambers 

 

2.  Seven days without prayer makes one weak.. 

 -  Allen E. Bartlett  

 

3. Trouble and prayer are closely related. . . . Trouble often drives men to 

God in prayer, while prayer is but the voice of men in trouble. 

- E. M. Bounds 

 

CONVERSE  ...............................................................  (10-25 Minutes) 

(Instruction) Banggitin at sagutin ang mga tanong na nakasulat.  

Palawakin ang bawat sagot sa pamamagitan ng mga supporting verses 

na nakalagay dito. 

 

Tanong 1:  Ano ang panalangin? 

Sagot: 

Ang pananalangin ay ang paglapit, pakikinig, paghiling at          

pakikipagusap ng personal sa ating Diyos. Ito ay pagbibigay ng 

panahon at pagiging totoo ng isang anak sa kanyang Ama. May   

iba‟t-ibang uri ng panalangin; mayroong Personal Prayer – ikaw at ang 

Diyos ang nag-uusap. Intercessory Prayer – sama-samang paglapit at 

paghiling sa Diyos para sa ibang tao. At ang Church Prayer ay ang 

pananalanging ginagawa sa loob ng Church or fellowship para sa  

isa‟t-isa. 
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Hard Question: 

 Anu-ano ang mga pag-aalinlangan mo o doubt sa iyong kai-

sipan patungkol sa Biblia? At bakit? 

 
Easy Question: 

 Paano mo bibigyan ng panahon ang Biblia sa iyong buhay? 
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U ntil you have given 

up yourself to Him 

you will not have a real 

self...  

– C.S. Lewis 
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