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 Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot 
 

 

“At ako’y nakisama sa inyo na may  

kahinaan, at may katakutan, at may  

lubhang panginginig. At ang aking 

pananalita at ang aking pangangaral 

 ay hindi sa mga salitang panghikayat 

 ng karunungan, kundi sa patotoo ng  

Espiritu at ng kapangyarihan .” 

 

 

1 Mga Taga Corinto 2:3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Paunang Salita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LINGGO 1 
_____________________________________________________________________ 

 

Minamahal na Mga Kapatid,  

 

Labis akong nagagalak na inyong napiling pag-aralan 

ang“Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot.” Maipapa- 

ngako ko sa inyong kikilos ang Diyos tuwing ituturo 

ang“Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot.” Matutuk- 

lasan mong tiyak na hindi ka mabibigo kapag ibinahagi 

mo ang iyong pananampalataya! Dahil ang tatlong 

hakbang na proseso ay magiging napakasimple magta- 

taka ka kung bakit hindi naituro ito sa inyo noon pa. 

 

Karamihan sa mga matatapat na mananampalataya ay 

naghahangad na ibahagi ang kanilang pananampala- 

taya. Marami ang sumubok, nakatanggap ng 

negatibong reaksiyon, naramdaman kung paano 

matanggihan, at inisip na sila’y nabigo. Bunga nito, 

hindi na sila nagpapatotoo at ngayo’y nababagabag. 

Ang ibang mananampalataya naman at talaga lamang 

hindi alam kung paano ibabahagi ang kanilang 

pananampalataya. 

 

Hayaan ninyong ipakilala ko ang aking sarili. Ako ay si 

ebanghelista William Fay. Ako ay isang makasalanang 

naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Sa loob ng 40 taon 

ng aking buhay, ako ay naging isa sa mga mahigpit na 

kumakalaban sa ebanghelyo na matatagpuan mo. 

Maraming nga Cristiyanong nagsikap na ibahagi sa 

akin ang kanilang pananampalataya; at nang gawin nila 

iyon, sila ay aking hinamak, inusig, o kinalaban. Gayon 

man, kung naniwala silang sila’y nabigo, naniwala sila 

sa isang kasinungalingan. Hindi ko makakalimutan ang 

kanilang mga salita, mga mukha, o ang mga taong 

dumating sa aking buhay sa pagsunod kay Jesucristo. 

 

Nagkaroon ako ng pribilehiyong maibahagi ang aking 

pananampalataya sa isa-isang paraan makalibong beses 

na. Ngunit bilang ebanghelista, natitiyak ko ang isang 

katotohanan; wala akong naakay ni isang tao kay  

Jesucristo. Gayon man, maraming beses na nasaksihan 

kong gawin iyon ng Banal na Espiritu. Ang tagumpay 

ay ibahagi mo ang iyong pananampalataya—ipamuhay 

ang iyong buhay para kay Jesus. Wala itong anumang 

kinalaman sa pagdadala ng sinuman sa Panginoon. 

Hindi kayo responsable na gawin ang pagbabagong 

loob ng buhay ninuman. Sa katunayan, kung ikaw at 

ako ang makagagawa niyon, ang taong iyon ay tiyak na 

hindi pa ligtas! Iyon ay gawain ng Banal na Espiritu. 

 

Gaya ng maraming beses na ninyong napakinggan, ang 

Dakilang Atas ay nagsasabing “Humayo!” Hindi ito 

opsiyon na pag-iisipan, kundi utos ng Diyos na dapat 

sundin. Sinasabi ng Bibliya sa atin na, “Sinuman, 

samakatuwid, ang nakakaalam ng mabuti na dapat 

gawin at hindi niya ito ginagawa ay nagkakasala.” 

(Santiago 4:17). Kung hindi ka pa naging aktibo sa 

pagbabahagi ng iyong pananampalataya, ang kasalanan 

ng pananahimik ay bahagi ng iyong buhay. Labis 

akong nagmamalasakit sa mga tao ng Diyos na hindi 

masunurin sa bahaging ito ng buhay. Sila’y magiging 

kahabag-habag dahil sa kanilang pagsuway sa utos ng 

Diyos.  

 

Sa maraming taong pagsasalita ko sa mga iglesya, 

natuklasan kong napakadalang kung may higit pa sa 10 

porsiyento ng anumang kongregasyon, ng kahit na 

anong denominasyon, ang nakapagbahagi ng kanilang 

pananampalataya. noong nakaraang taon. Paanong 

masasabi ng mga kaanib ng iglesya na sila’y tunay na 

sumasamba sa Diyos kapag Linggo, ngunit 

nananahimik naman kapag Lunes? 

 

Libu-libong mga tao na ang nakatuklas na ang paraang 

itinuturo sa aklat na ito ay simpleng gamitin dahil 

walang pagmememorya, at dahil umaasa kang ganap sa  

Banal na Espiritu gamit ang Salita ng Diyos. Walang 

maaring makipagtalo sa iyo. Gagamitin mo lang ang 

mga tanong upang matuklasan mo kung paano 

kumikilos ang Diyos sa buhay ng kausap mo. At 

masasaksihan mo kung paano magiging totoo sa iyong 

buhay ang Filemon 6: “Dalangin ko na ikaw ay maging 

aktibo sa pagbabahagi ng iyong pananampalataya 

upang magkaroon ka ng ganap na kaunawaan sa bawat 

mabubuting bagay na mayroon tayo kay Cristo.” 

 

Mailalarawan mo ba ang kagalakang malaman na hindi 

ka mabibigo kapag pinili mong maging masunurin kay 

Jesucristo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong 

pananampalataya? Mararanasan mong kikilos ang 

kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay na gagamitin 

Niya ang iyong patotoo upang baguhin ang maraming 

buhay magpakailanman. Makikita mo mismo ang 

kapangyarihan ng Salita ng Diyos upang baguhin ng  

Banal na Espiritu ang buhay ng mga tao habang 

binubuklat mo ang Kasulatan. 

 

Kapag isinagawa mo ang mga matutuhan mo sa pag-

aaral na ito, maraming buhay ng mga taong iyong 

nakakasalamuha sa araw-araw ang mababago. 

Kasinghalaga nito, mababago rin ang iyong buhay 

magpakailanman. 

 

 

Sa Kanyang Mahigpit na Kapit at Biyaya, 

 
Ebanghelista William Fay 



Paghahanda ng Puso sa Pagbabahagi kay Jesus  
 

Nagkaroon ka na ba ng pagkakataong ibahagi si Jesus ngunit hindi mo nagawa? Ilista sa gilid ng pahina 

ang ilang mga dahilan  kung bakit hindi mo iyon nagawa. Lagyan ng tsek ang mga dahilan na mukhang 

makatotohanan. Pagkatapos ay bilugan mo iyong maaari mong baguhin sa pamamagitan ng kapangyarihan 

ng Diyos. Posibleng maakay ang iba sa pananampalataya kay Cristo na hindi nakakasakit ng damdamin . 

Tinawag ng Diyos ang bawat Cristiyano upang maging saksi... 

 

Sa pamamagitan ng ating pamumuhay. 

 Sa pamamagitan ng ating pakikitungo sa iba. 

 Sa pamamagitan ng ating mga pagpapasya. 

 Sa pamamagitan ng ating pagtatalagang mamuhay para kay Jesus anuman ang katumbas.  

 

Tinawag din ng Diyos ang bawat Cristiyano upang sumaksi sa mga tao sa pamamagitan ng pagtuturo kung 

paano sila espirituwal na maisisilang. 

 

Ipapakita ng Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot kung paanong hindi mabibigo sa pagsaksi sa mga taong 

di ligtas.Babaguhin nito ang iyong buhay. Matututuhan mong ang tagumpay ay higit pa sa pag-aakay ng 

sinuman kay Cristo. Ito ay pagsasabuhay ng buhay Cristiyano araw-araw, pagbabahagi ng ebanghelyo, at 

pagtitiwala sa Diyos sa mga resulta.Hindi ito pagdadala ng sinuman kay Cristo.  

 

Bibigyan ka ng araling ito ng serye ng mga tanong na makapaghahayag kung gaano kabukas sa pag-ibig ni 

Jesus ang kalooban ng taong di ligtas. Matutulungan ka nitong madama kung paano kumikilos ang Diyos sa 

buhay ng isang taong di ligtas, at kung gaano kabukas siya sa pakikinig ng paanyaya ng Diyos. Ang mga 

sagot ay makapag-aakay sa pagbabagong makakaapekto sa buhay ng tao magpakailanman. Ang Bibliya 

ang gagabay. At kung ang taong iyon ay handang makinig, mananaig ang kapangyarihan ng Diyos sa 

kakulangan ng kaalaman, mga pag-aalinlangan, at mga pagsalungat na naging bahagi ng kanyang buhay.  

 

Ang pagpapatotoo ay normal sa isang Cristiyano. Hindi itinuturo ng Bibliya na ito ay dagdag na gawain 

para lamang sa ilang natatanging mga tao. Ito ay dapat na bahagi ng pangaraw-araw na buhay ng bawat 

Cristiyano tuwing may pagkakataon. Ang Diyos ang gumagawa upang magkaroon ng mga pagkakataong 

iyon. Ang ating bahagi ay maging masunurin, na kumilos sa mga sandaling iyon. Ayon sa pag-aaral kailan 

lang, karamihan sa atin ay madalang, kung magpapatotoo man sa mga taong di ligtas, dahil sa ating  

pagpupunyagi sa apat na pangunahing mga takot (tingnan ang Linggo Tatlo, Araw Tatlo para sa higit na 

detalye):  

 

Takot matanggihan.  

Takot dahil hindi sapat ang kaalaman.  

Takot makasakit ng damdamin ng kaibigan o kamag-anak. 

Takot makutya o mausig. 

 

Mga Dahilan kaya hindi ako nakapagbahagi:  

 

 

Ang tagumpay ay pagsasabuhay  

ng buhay Cristiyano araw-araw,  

pagbabahagi ng ebanghelyo, at  

pagtitiwala sa Diyos sa mga resulta. 

Hindi ito pagdadala ng sinuman kay Cristo.  



 
Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot  
 

Kapag hindi natin ibinahagi ang ating  

pananampalataya, hindi muunawaan ng  

ating mga kaibigan ang ebanghelyo, at  

hindi sila magkakaroon ng pagkakataong  

akayin ng Banal na Espiritu upang manampalataya.   

 

Nagkakaloob ang Diyos ng pagkakataon kalakip ang pangako ng Kanyang kapangyarihan. Ngunit, sinasabi 

lang nating “Hindi.” Dahil sa takot, ang ating “hindi” ay maraming kasamang pangangatwiran; subalit ang 

pagsagot ng “Hindi” sa Diyos sa anumang kadahilanan ay kasalanan. Ang unang hakbang upang ang bawat 

isa sa atin ay maging sumasaksing Cristiyano ay ang pagbabago ng ating mga puso. Kailangan nating 

piliing maging masunurin sa Diyos. “Kundi inyong ariing banal si Cristo na Panginoon sa inyong mga 

puso: na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humuhingi sa inyo  ng katuwiran tungkol sa pag-

asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot” (I Pedro 3:15).   

 

May lumaganap na debate tungkol sa kung aling sugat na iginawad kay Jesus ang mismong ikinamatay 

Niya. Ang ilan sa maraming mga sugat na natanggap Niya ay mga hiwa, mga ukit, mga latay, at mga 

pamumuo ng dugo. May pananaw na wala sa mga ito ang ikinamatay ni Jesus. Ang ikinamatay Niya ay ang 

sugat ng pananahimik. Walang nagsalita para sa Kanya. Isa sa pinakamasakit na pangyayari sa buhay ni 

Jesus ay nang itatwa Siya ni Pedro ng gabing bago Siya ipako sa krus. Tatlong beses tinanong si Pedro 

kung isa siya sa tagasunod ni Jesus, at tatlong ulit ding sumagot siya ng, “Hindi.” Sinabi ko sa aking puso 

at narinig kong sinabi rin ng marami pang iba, “Hindi ko kailanman maitatatwa Siyang tulad niyon.” 

 

Gayonpaman, karamihan sa atin ay may maaalalang mga panahong pinili nating manahimik sa halip na 

tayo’y nagpapatotoo. Tayo, tulad ni Pedro, ay nagtatwa sa Kanya sa ating pananahimik. Naisip marahil ni 

Pedro na makatwiran lang na iiwas ang sarili sa panganib. Marami sa atin, tulad niya, ay nagpasyang 

makatwiran lang na umiwas makutya, mapahiya, o mausig. Pinili nating manahimik. 

 

Isa pang uri ng kasalanan ng pananahimik ay ang magpatotoo ng sapat lang upang mapayapa ang 

konsiyensiya o mapanatili ang ating anyong Cristiyano. Sinasabi natin sa mga taong mahal natin ang 

Panginoon. Sabik tayong sabihin sa kanilang ipapanalangin natin sila. Maaari ring mayroon pa tayong 

istiker sa ating sasakyan na may Cristiyanong mensahe. Kailangan nating aminin, gayon man na, hindi 

natin naibahagi ang sapat na impormasyon sa kanila upang mabago ng Banal na Espiritu ang kanilang mga 

puso. Nabigo tayong sabihan ang ating mga kaibigan kung paano sila maaaring tawagin mula sa kadiliman 

patungo sa kamangha-manghang liwanag (tingnan ang I Pedro 2:9). Kapag hindi natin ibinahagi ang ating  

pananampalataya, hindi muunawaan ng ating mga kaibigan ang ebanghelyo, at hindi sila magkakaroon ng 

pagkakataong akayin ng Banal na Espiritu upang manampalataya.   

 

May isang magandang kwento tungkol sa isang batang lalaki na dumadampot ng starfish sa aplaya at isa-

isang inihahagis pabalik sa dagat. Isang matanda ang nagsabing, “Anak, tumingin ka sa gawing iyon.” 

Hanggang sa abot ng kanyang tanaw, ang pampang ay puno ng starfish. “Anak, hindi mo maasahang  

maihagis pabalik ang lahat ng iyon. Wala pa ring pagbabago kahit gaano karami ang iyong maihagis, 

marami pa ring matitira sa pampang.” Dumampot muli ang batang lalaki ng isang starfish at inihagis itong 

pabalik sa dagat at nagsabing, “Kung gayon, nakagawa ako ng pagbabago para sa isang iyon.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paghahanda ng Puso Upang Ibahagi si Jesus  

 

Tulad ng nag-iisang starfish, ang mundo para sa isang tao ay maaring mabago sa tuwing ibinabahagi ninyo 

ang ebanghelyo. Bagamat ito ay di- kapanipaniwalang kaisipan, posibleng ang Diyos ay kumikilos sa 

pamamagitan mo upang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Kung kailangan mo ng katibayan sa 

katotohanang ito, tumingin ka sa salamin dahil nang marinig mo ang ebanghelyo, nabago ang iyong buhay 

magpakailanman. Ang buhay ng isang kaibigang di ligtas ay nakasalalay sa pagkaalam ng katotohanan. 

Hndi natin dapat makaligtaan ang patunguhan ng tao na pumiling hindi mamuhay para kay Cristo. 

Maraming mga tao ang nakakaalam ng itinuturo ng Bibliya tungkol sa buhay na walang hanggan ngunit 

naghahanap ng isang uri ng panggitna. Namuhay ako noon sa tinatawag kong “kasinungalingan ng 

panggitna.” Kahit paano, naniwala akong hindi gayon ako kasama, na ako’y nasa “gitna” lang, kaya 

karapat-dapat mapunta sa langit. Iyan ay isang kasinungalingan. Ang katotohanan ay, ikaw ay sumusunod 

sa Diyos o sumusunod kay Satanas. Ikaw ay may relasyon kay Cristo o wala; ikaw ay isinilang na muli o 

hindi. Ikaw ay anak ng Diyos o ikaw ay kaaway ng Diyos; ikaw ay nag-iipon ng poot o ikaw ay nag-iipon 

ng habag; ikaw ay papuntang langit o ikaw ay papuntang impiyerno.  

 

Walang nasa “gitna.” Walang “halos naroon na.” Ang mga pumiling tanggihan si Cristo ay nahatulan na. 

Kailangan nating itigil ang paniniwala sa kasinungalingang ililihis ng Diyos ang Kanyang paningin kapag 

ang ating mga kaibigan at mga kapamilyang walang relasyon kay Cristo ay humarap sa Kanya. Dapat 

nating tanggihan ang paniniwala na papayagan ng Diyos ang ating mga di mananampalatayang kaibigan na 

makaiwas sa impiyerno at makakasama natin sa langit. 

  

May dalawang uri ng mga tao sa ating mga iglesya:  

 

• Iyong mga nagsasalita tungkol sa mga di ligtas.  

• Iyong mga nagsasalita sa mga di ligtas.  

 

Ang malaking pangangailangan habang naririnig mong nangungusap ang Diyos ay hindi kung alin ka sa 

mga taong iyon, kundi alin ang iyong pipiliing maging pagkatapos mong matutuhan ang simpleng paraang 

ito sa pagbabahagi kay Jesus. 

  

May limang mga susi sa pagkakaroon ng pusong nananagumpay sa takot: (1) marubdob na damdamin, (2)  

panalangin, (3) pagsasama, (4) kapangyarihan, at (5) paghahanda.  

 

Sa unang linggo ng pag-aaral na ito, mauunawaan mo kung paanong ang limang mga susing ito ay 

makapagbibigay sa iyo ng lakas ng loob at ng pagnanais na pagtagumpayan ang anumang takot. Sa 

ikalawang linggo, matututuhan mo kung paano gamiting mabisa ang simpleng mga  tanong upang akayin 

ang isang tao na manampalataya kay Cristo. Matututuhan mo kung paano hayaang sumagot ang Bibliya, at 

matutuklasan mo ang kahalagahan ng pananahimik at pananalangin sa pakikinig habang nangungusap sa 

Banal na Espiritu. At sa ikatlong linggo, matututuhan mo ang limang pangwakas na mga tanong na 

magbabalik-aral sa mga susing talata at akayin ang tao na hilingin si Cristong maging bahagi ng kanyang 

buhay. Matututuhan mo kung paano harapin at pagtagumpayan ang iyong mga takot, na nauunawaang ang 

pagsunod kay Cristo ay posible dahil sa Kanyang presensiya, kapangyarihan, at kagalakang sumasaiyo. 

 

.  

 

 

Dapat nating tanggihan ang paniniwala na  

papayagan ng Diyos ang ating mga  

di mananampalatayang kaibigan na makaiwas  

sa impiyerno at makakasama natin sa langit. 

 



 
 Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot  
 

 

 

“Sapagkat hindi mangyayaring  

di naming salitain ang mga bagay  

na aming nangakita at nangarinig.”  

 

Gawa 4:20  

 

Ang tagumpay ay matatagpuan sa pagsunod.  

 

Tandaan, hindi ka maaaring mabigo kung ikaw ay tapat. Habang gumagawa ang Diyos sa buhay ng isang di 

mananampalataya, matatagpuan mo ang iyong sarili na inaakay ang taong iyon kay Cristo at nagiging 

bahagi ka ng Kanyang gawain. Laging tandaan na ang Bibliya ang magbibigay ng mga sagot. Ang Banal na 

Espiritu naman ang magbibigay ng kapangyarihan. 

 

Araw 1  

Masidhing Damdamin  

 

Simula ng tagtubo noon, at ang pag-asa ng bagong panahon ay nababanaag sa pananambahang aking 

dinadaluhan. Ngunit ang pag-asa’y hindi matagpuan saanman sa komunidad. Sa panahon ng 

pananambahan, binasa ng pastor ang isang sulat na natanggap niya mula sa isang babaeng nakatira di 

kalayuan sa bahay sambahan. Humihingi siya ng tulong at panalangin para sa kanyang pamilya. 

Kamakailan, ang kanyang asawa ay nasangkot sa droga at, resulta noon, mabibilanggo. Lalo pang 

nagpalala, nakipag-ugnayan na sa pamilya ang ahensiya ng pamahalaan na kukupkop sa kanilang mga 

anak. Ang babae ay desperado na. Pinuntahan ng pastor ang adres na nasa sulat at natagpuan niya ang 

pamilya sa tahanan. Naakay niya ang mag-asawa na isuko ang kanilang mga puso sa pananampalataya kay 

Cristo bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas.  

 

Kasunod noon, habang ang lalaki at ang kanyang asawa ay nakatayo sa lugar ng pagbabawtismuhan sa oras 

ng pananambahan, nabanggit ng pastor ang sulat na nagdala sa kanya sa mag asawa. Tinanong niya ang 

babae, “Paanong nangyari na nakasulat ka sa aming iglesya?” Tumugon siya, “Hindi ako sumulat sa inyong 

iglesya lang. Sinulatan ko ang lahat ng mga iglesya sa komunidad. Kayo lamang ang sumagot.” 

 

Nais ng Diyos na ang bawat mananampalataya ay magkaroon ng puso sa mga taong di ligtas. Subalit ang 

masidhing damdamin sa pagpapatotoo sa mga di Cristiyano ay higit pa sa sigasig sa pagpapatotoo. Ito ay 

sigasig na base sa layunin. Ito ay pag-ibig sa Diyos at sa mga tao na nag-uudyok sa ating magpatotoo. Ang 

pag-ibig na natagpuan sa pastor ay nililinang ng pagnanais na ibigin ang mga tao at bigyan sila ng pag-asa 

na tanging matatagpuan sa pagkakaroon ng kaugnayan kay Jesus. 

 

Minsan, isang simpleng tanong o pangungusap tungkol sa iyong pananampalataya kay Jesus ang 

magpapahigpit ng kapit sa maluwag na hibla sa puso ng isang taong di ligtas. Ang mapagmalasakit na tao 

ay makapaghihilom ng pusong wasak, makapagdadala ng pag-asa sa pusong may kawalang pag-asa, at 

kaligtasan sa pusong ligaw na di pinananahanan ni Jesus.  

   

Maraming taon na ang lumipas nang hilingin ko sa mga mananampalataya na isipin kung gaano karaming 

ulit nilang narinig ang ebanghelyo bago sila dumating sa punto na pagtiwalaan si Jesus bilang 

Tagapagligtas. Natuklasan ko na ang karaniwang Cristiyano ay napakinggan ang ebanghelyo ng 7.6 na 

beses bago nila isuko ang sarili kay Cristo. Samakatuwid, sa pangkaraniwan, ang isang taong di ligtas ay 

tumatanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon at Tagapagligtas pagkatapos ng ikapitong pagkakataon. 

Maaaring hindi mo alam na ang taong katabi mo ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataon, minsan lang 

nagkaroon ng pagkakataon, o ikaanim na pagkakataon na. Ngunit hindi ito mahalaga; sapagkat ang 

tagumpay ay nasa pagsunod. Tandaan, kapag ang iyong pagpapatotoo ay hindi agad nagbunga ng pagsuko 

ng buhay ng tao kay Cristo, ikaw marahil ay isa sa maraming taong gagamitin ng Diyos sa kanya. Ang 

mapagpatotohanan o makarinig ng sermon ay dalawa sa maaaring gamitin ng Diyos upang hipuin ang 

kanilang mga buhay.  Para sa mga tao sa buhay mo na di pa ligtas, maaaring ikaw ang susi na magbubukas 



ng kanyang puso sa Diyos, o maaaring ikaw ay kumakatawan sa isa sa pito o sa walong mga pagkatok sa 

kanyang puso. Maaaring ikaw ang unang paghipo, pampito, o kahit bilang 10 o 30 para sa ibang tao. 

 

Ang masidhing damdamin sa pagpapatotoo ay higit na tulad sa pag-ibig kaysa determinasyon lang. Kay 

Jesus makikita natin ang masidhing damdaming umuudyok sa Kanya upang ipaalam ang daan ng kaligtasan 

sa kabila ng pagtanggi, pagdurusa, at sa kahuli-hulihan ay ang krus. Ang naisin Niya para sa atin na ibahagi 

ang Kanyang puso para sa mga di ligtas ay ipinahayag Niya sa atin nang sabihin Niyang, “Kung paanong 

pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo”(Juan 20:21). 

 

Napakaraming mga aklat ang naisulat na ngayon tungkol sa pangangailangan ng mga iglesya na mapakilos 

ng angkop na layunin at pangitain. Ang Aklat ng Mga Gawa ay wala ng ililinaw pa sa paghahayag ng 

layunin at masidhing damdaming nagpapakilos sa iglesya: na ibahagi sa sanlibutan kung ano ang misyon ni 

Jesus sa Kanyang pagparito. Pinakikilos si Jesus ng misyong idugtong ang madilim na bangin na 

naghihiwalay sa tao upang makipagkasundo sa Diyos. 

 

Inilalarawan ni apostol Pablo ang kanyang masidhing pagnanais na abutin ang mga taong di ligtas sa           

I Corinto 9:19-23. Handa siyang magsakripisyo at maging “alipin ng bawat tao” maibahagi lang ang 

kanyang pag-ibig kay Cristo at makapagpatotoo sa mga di ligtas. Hindi ito nangangahulugan na 

ikinompromiso niya ang katotohanan at ang tama. Maaaring ang isang tao ay makibagay sa indibidwal na 

pangangailangan na hindi nagkokompromisong doktrinal at biblikal. Pinanatili ni Pablo ang layunin sa 

kanyang harapan: “Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao, upang sa lahat ng mga 

paraan ay mailigtas ko ang ilan“(I Corinto 9:22). 

 

Tumingin kang mabuti sa iyong puso. Dahil nananahan sa iyo ang Banal na Espiritu, lagi kang may 

pagnanais na ibahagi si Jesus sa iba. Maglaan ka ng ilang sandali na ipahayag ito sa Diyos. Sabihin mo sa 

Kanya na nais mong maging bahagi sa Kanyang plano, isang tagapaglingkod, na nakahandang maranasan 

Siya sa mas malalalim na mga paraan habang gumagawa Siya sa pamamagitan ng iyong buhay. Karamihan 

sa mga mananampalataya ay naghahangad ng mas makabuluhan at mas malalim sa kaugnayan sa Diyos. 

Ang paglagong espirituwal ay nagyayari habang nakikiisa ka sa Diyos na gawin ang iyong bahagi sa 

pagtupad ng Kanyang mga layunin. Ang katapangan sa pagpapatotoo ay susunod sa iyong lumalalim na 

pamumuhay sa Diyos. Habang itinitiwala mo sa Kanya ang paghahayag ng iyong mga kasalanan at mga 

kabiguan, ang iyong pagnanais na pagtiwalaan at bigyang lugod Siya ay magpapakawala ng Kanyang 

kapangyarihan sa iyo bilang saksi. 

 

Ang  masidhing damdamin na dapat taglay mo para abutin ang mga taong di ligtas ay walang kaugnayan sa  

pagiging panatiko o pagbebentang may pamimilit. Dapat mong sundin ang alituntunin ni Pablo na, “Ang 

iyong pananalita nawa’y laging may biyaya” (Colosas 4:6). Sa Roma 12:11, sinasabi ni Pablo sa atin na: 

“Huwag mga tamad sa pagsusumikap; maningas sa espiritu; mapaglingkod sa Panginoon.” Ang sigasig o 

masidhing damdamin ay malinaw na isang birtud na pinayayabong. Ngunit tandaan ang payo ni Solomon: 

“Gayon din ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti” (Kaw. 19:2). Ang iyong masidhing 

damdamin ay dapat nakasalig sa pagiging masunurin sa layunin ng Diyos. 

 

 



 
 Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot  
 

 

 

 

 

 

 Ang masidhing damdamin na dapat  

Taglay mo para abutin ang mga taong  

di ligtas ay walang kaugnayan sa  pagiging  

panatiko o pagbebentang may pamimilit.  

Dapat mong sundin ang alituntunin ni Pablo  

na, “Ang iyong pananalita nawa’y laging  

may biyaya” (Col. 4:6).  

 
Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot   
 

Mga Taong ginamit ng Diyos sa aking buhay:  

 

May mahalagang pagkakaiba sa  

minamahal upang abutin ang mga  

taong di ligtas at minamahal ang  

mga taong di ligtas. 

 

 

 Isipin mo ang tungkol sa mga taong ginamit ng Diyos upang maakay kang magtiwala kay Jesus 

bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas. Isulat mo ang kanilang mga pangalan sa gilid ng pahina 

habang pinag-iisipan mo ang mga tanong na ito:  

 

Nasaan kaya ako ngayon kung wala sila na nagmahal nang sapat sa Diyos at sa akin upang sundin ang 

Kanyang utos na sumaksi? Anong uri ng buhay kaya mayroon ako kung wala si Jesus? Natatandaan mo ba 

kung ano ang kanilang ibinahagi? 

 

May mahalagang pagkakaiba sa pagmamahal sa gawaing abutin ang mga taong di ligtas at sa pagmamahal 

sa mga taong di ligtas. Ang taong minamahal lamang ang gawain ay di magtatagal na mawawalan ng 

interes at tutungo sa ibang gawain kung hindi niya natutuhang mahalin ang mga tao tulad ng ginawa ni 

Jesus.  

 

Pinaoobserbahan sa atin ng Bibliya kung paanong humarap si Jesus sa maraming pangangailangan, ngunit 

nanatiling nakatuon sa Kanyang layunin. Sa Capernaum, “dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng mga 

maysakit ng sarisaring karamdaman; at ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa bawat isa sa kanila, at 

sila’y pinagaling” (Lukas 4:40). Nais ng mga tao na ipagpatuloy Niya ang Kanyang pagpapagaling. Ngunit 

tumanggi si Jesus na manatili, na nagsasabing, “Dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang 

mabubuting balita ng kaharian ng Dios: sapagkat sa ganito ay sinugo ako” (Lukas 4:43). 

Hindi Niya iwinaglit ang Kanyang paningin sa pinakalayunin Niya: “At siya’y nangaral sa mga sinagoga 

ng Galilea” (Lukas 4:44). Ang Kanyang pinakalayunin ay ipahayag kung paanong maliligtas ang mga di 

ligtas. Maging ang kamangha-manghang pagpapagaling ng mga maysakit ay pumapangalawa lamang sa  

gawaing iiwas ang mga taong di ligtas sa pagkamatay na hindi nalalaman ang daan tungo sa buhay na 

walang hanggan. 

 

Bakit tayo dapat magpatotoo? Inutos ito ni Jesus sa atin. Ang pangunahing misyon ng iglesya ay pagtibayin 

ang daan upang ang bawat taong di ligtas ay makarinig ng balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng 

pananampalataya kay JesuCristo. Ang pinakadakilang karangalang magagawa mo kaninuman ay ipakilala 

siya kay JesuCristo. May malinaw na mga dahilan kung bakit dapat mong tanggapin ang iyong 

responsibilidad na ibahagi si Jesus.  

 

Basahin ang Mateo 28:18-20. Kilala ito bilang Dakilang Atas, at pinatutungkol sa bawat mananampalataya. 

“ ‘ Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon 

nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan 

ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo; Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga 



bagay na iniutos ko sa inyo; at narito, ako’y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.’ 

” 

 

Ang pagpapatotoo ay hindi isang opsiyon para sa isang Cristiyanong nais maging masunurin at matapat sa 

lahat ng iniutos ng Diyos. Ang Dakilang Atas ay hindi isang opsiyon na pag-iisipan kundi isang utos na 

sapat sundin. 

 

Ang wastong salin ng “magsiyaon” sa Mateo 28:19 ay, “habang kayo ay humahayo.” Habang kayo ay 

humahayo, gumawa ng mga alagad. Habang kayo ay humahayo, bautismuhan ang mga taong nabago ang 

loob sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Habang kayo ay humahayo, ituro ninyo sa 

kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ipinangako ni Jesus na habang ikaw ay 

nagpapatotoo, Siya’y sasaiyo. Ang pagpapatotoo ay magiging bahagi ng iyong tugon tuwing may 

pagkakataong dumarating o maaari itong pasimunuan. Ang lumalalim na relasyon kay Jesus ay 

nagreresulta sa lumalagong pagnanais na ipagsabi sa iba ang tungkol sa Kanya. Habang namumuhay ka na 

may mas malapit na kaugnayan kay Jesus, nagkakaroon ka ng mas malakas na pakiramdam kapag may mga 

pagkakataong magpatotoo. Ang pagpapatotoo ay bihirang nangangailangan ng mas maraming oras sa iyong 

talaan na puno na ng mga gawain, kundi higit na pagkagising ng diwa lang.  

 
Paghahanda ng Puso Upang Ibahagi si Jesus 
 

Ang pagpapatotoo ay bihirang nangangailangan ng mas maraming oras sa iyong talaan na puno na 

ng mga gawain, kundi higit na pagkagising ng diwa lang.  

 

Ang Aking mga Dahilan: 

 

Ang pagpapatotoo ay hindi nangangailangan ng masidhing pagsasanay o pagkakaroon ng malawak 

na kaalamang teolohikal. Ito ay gawaing sobrenatural. 

 

Ang utos ni Jesus sa atin na humayo sa mga taong di ligtas ay nagbibigay ng mga alituntunin na gawin ang 

tatlong mahahalagang mga tungkulin:  

 

        Maging sensitibo sa mga pangangailangan ng mga taong di ligtas.  

        Bilang pagsunod, ibahagi sa kanila ang iyong pananampalataya kay Jesus.  

        Tulungan silang makahanap ng iglesya na kung saan sila’y lalagong espirituwal.  

 

Ang salitang “kompulsiyon” ay pinakamabuting mailalarawan na masidhing damdamin na umuudyok sa 

isang taong nagpopokus sa pagpapatotoo. Para sa ilang mananampalataya, ang malamang ang mga tao ay di 

ligtas ay naghaharap ng desisyon kung susubok ba o hindi na magpatotoo. Ang isang taong may masidhing 

damdamin sa pagbabahagi kay Jesus, gayonman, ay hindi nagpapasya sa bawat pagkakataong mayroon 

siya. Nakapagpasya na siyang pinal. Ang desisyon ay nagiging, “Paano ko haharapin o tutugunin ang taong 

ito na di pa ligtas?” sa halip na “Susubukan ko bang lumapit o tumugon sa taong ito na di pa ligtas?” 

 

 Naipagpaliban mo ba ang pagbabahagi ng iyong pananampalataya, kahit na nais mong 

magpatotoo?    OOOooo   Hindi  

Sa maiksing paraan, isulat sa gilid ng pahina ang mga dahilan mo sa pagpapaliban ng pagbabahagi 

kay Jesus sa mga taong di ligtas. 

 

Ang aking mga Dahilan:  

  

 

Hinikayat ni Pablo si Filemon: “Dalangin ko na maging aktibo ka sa pagbabahagi ng iyong 

pananampalataya, upang magkaroon ka ng ganap na kaunawaan sa lahat ng mabubuting mga bagay na 

mayroon tayo kay Cristo” (Filemon 6). Alam ni Pablo na si Filemon ay lalago sa kanyang kaugnayan kay 

Cristo habang ibinabahagi niya ang kanyang pananampalataya sa mga di mananampalataya. Laging 

pinalalalim ng pagpapatotoo ang iyong personal na pananampalataya. Inaabot ng Diyos ang mga taong di 

ligtas sa pamamagitan ng iyong pagsunod, ngunit binabago din Niya ang iyong buhay habang pinalalalim 

mo ang iyong relasyon sa Kanya. Ilista sa gilid ng pahina ang mga pangalan ng mga taong talagang gusto 

mong makakilala kay Jesus bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas. 

 

Araw 2  



Panalangin  

 
Wala ng iba pang mas mahalaga sa paghahanda ng puso sa pagsaksi kaysa panalangin. Ang panalangin ang 

nakapagpapabago. Gumagawa ang Banal na Espiritu, bumabagsak ang mga balakid, at ang malumanay na 

kamay ng Diyos ay pumapatnubay sa iyo sa mga oportunidad na makapagbahagi at makasunod.  

 

Ang pagpapatotoo ay hindi nangangailangan ng masidhing pagsasanay o pagkakaroon ng malawak na 

kaalamang teolohikal. Ito ay gawaing sobrenatural. Ang panalangin ang naguugnay sa iyo sa sobrenatural 

na kapangyarihan ng Diyos. Sa kapangyarihang ito, ang iyong personal na pagpapatotoo ay nagiging sining 

kaysa siyensiya. Sa ilang kadahilanan, maraming mga tao ang naniniwala na higit na mahirap maging 

Cristiyano kaysa sa katunayan nito. Kailangan mong alalahanin kung gaano kakaunti ang iyong nalalaman 

noong una kang sumampalataya. 
 

 

 

Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot  

 

Ang puso ng sumasaksi ay may higit na  

magagawa kaysa anumang pamamaraan! 

 

 

 

Ilista ang iyong mga gawaing Cristiyano:  

 

 

 Minsan, pinahahalagahan ng nagpapatotoo ang pangangailangan sa isang partikular na pamamaraan . 

Hindi kailangan ang pamamaraang propesyonal. Ang puso ng sumasaksi ay may higit na magagawa kaysa 

anumang pamamaraan! Makikita mo sa Araw Lima, sukdulang napakahalaga ng paghahanda. Ngunit ano 

ang higit na makapaghahanda ng puso ng matagumpay na saksi kaysa kapangyarihang hatid ng panalangin? 

 

Ang patuloy na pananalangin ay naghahanda ng iyong puso sa anumang pagtatagpo. Sa huling bahagi ng 

pananambahan kamakailan lamang, nagbigay ako ng paanyaya sa mga taong lumapit sa harapan upang 

ipanalangin ang mga mahal sa buhay na di pa ligtas. Habang marami na nasa maliliit na grupo ang 

nananangis at nananalangin, nadama kong inuudyukan ako ng Banal na Espiritu na pumunta sa bukanang 

bulwagan ng simbahan. Doon, napansin ko ang isang lalaki, si Fil, na nag-iisang nakatayo. Nang tanungin 

ko siya kung palagi siyang dumadalo sa simbahan, sinabi niya, “Hindi” Tinanong ko siya, “Kilala mo ba 

ang Panginoon? ” Sumagot siya, “Kilala ko siya buong buhay ko.” Bagamat inaangkin niyang kilala niya 

ang Panginoon  sa buong buhay niya, hindi siya makatingin ng tuwid at sabihin sa akin na siya ay isinilang 

na muli. Nang tanungin ko siya tungkol dito, sinabi niyang hindi pa siya ligtas, ngunit nais niyang maging.  

“Sino ang nagdala sa iyo ngayong umaga?” tanong ko. Sinabi niyang pumunta siya kasama ang kanyang 

bayaw at ang kanyang hipag. Nang bumalik na kami sa altar, napansin ko ang kanyang hipag na 

nananalangin sa grupo. Nang lumapit ako sa likuran niya, narinig ko siyang nananalangin para sa kaligtasan 

ng kanyang bayaw. 

 

Nabago ng Banal na Espiritu ang buhay ni Fil ng umagang iyon. Higit pa roon, ang kanyang hipag na 

nanalangin ay nabago din nang madama niya ang kapangyarihan ng Diyos.  

 

Ang panalangin ang pangunahing paraan upang mapalapit mo ang iyong kaugnayan sa Diyos. Nasa 

pananalangin mo ikaw ay umuugnay sa kapangyarihan ng Diyos upang mapaging banal ang puso. 

Pinalalakas din ng panalangin ang pangloob na buhay ng isang Cristiyano. Kung hiwalay sa pananalanging 

nakikipagugnay sa Diyos, ikaw ay madalas na nagsasalita tungkol sa Kanya sa halip na nagsasalita sa 

Kanya. Ang malapit na kaugnayan ng isang tao sa Diyos ay nananatiling susi sa paglilinang ng puso na 

may malasakit. Sa simpleng salita, matatagpuan mo ang puso ng Diyos sa panalangin—at ang pagkatuklas 

nito ay makapagbabago ng iyong buhay.  

 

Pinalalalim ng panalangin ang iyong kaugnayan kay Jesus. Nakasalalay sa panalanging pakikiugnayan sa 

Diyos ang pagbabalanse ng iyong pangloob na paglagong espirituwal at iba pang mga gawain—pagtuturo, 

pagkalinga sa mga preschoolers, pangunguna sa grupong pagdidisipulo, paglilingkod sa pagmimisyon o 

kumite. Matatagpuan ng mga Cristiyanong nagpapatotoo sa mga di mananampalataya na mahihirapan sila 



kung hindi sila nagpapanatili ng regular na pananalangin. Maari kang maging napakaabala sa mga gawaing 

espirituwal ngunit napapabayaan namang palakasin ang iyong panloob na espirituwal na kaugnayan sa 

Diyos. Kabahagi ka ba sa isang gawain?  

 

 Sa gilid ng pahina, ilista ang iyong mga gawaing Cristiyano. Isulat din kung paano mo 

binabalanse ang mga gawaing ito sa pananalangin. 



 
 Paghahanda ng Puso Upang Ibahagi si Jesus 
 

 “ ‘katotohana’y ang aanihin ay marami, datapuwat kakaunti ang manggagawa. Idalangin nga ninyo sa 

Panginoon ng aanihin, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin’ ” (Mat. 9:37-38).  

 

Isang iglesya ang nagtalaga ng bawat lingguhang pulong panalangin na ipanalangin ang mga taong di ligtas 

sa mundo. Pagkatapos ng maraming linggo ng mga pulong na iyon, isang kaanib ng kapulungan ang 

tumayo at nagsabi na mananalangin siya ng naiibang panalangin. “Hindi natin kailangang ipanalangin ang 

mga taong di ligtas sa buong mundo. Alam ng Diyos kung sino sila” ang sabi niya. Patuloy niyang sinabi 

na ang pananalangin para sa mga di ligtas ay hindi sapat. Walang maidudulot na mabuti ang pananalangin 

para sa mga di ligtas kung iyon lamang ang ating gagawin. Sinabi niyang simula siyang mananalangin nang 

tulad ng sinabi ni Jesus—para sa mas maraming manggagawa sa bukirin. 

 

Mahalagang ipanalangin ang mga taong di ligtas na binabanggit ang kanilang mga pangalan, ngunit mag-

ingat, gayon man, na hindi ka lang nananalangin para sa kanila. Kailangan ng Diyos ang mga magdadala ng 

mabubuting balita sa mga di ligtas. Idalanging hipuin ng Diyos ang iyong puso. Hilingin sa Kanyang 

bigyan ka ng malasakit para sa aanihin. 
 

Nang naglilingkod ako bilang pastor sa isang komunidad ng mga magbubukid, binigyan ako ng Diyos ng 

karanasang nakapagpabago ng aking buhay magpakailanman. Nang sinasagot ko ang telepono isang hapon, 

nakilala ko ang tinig ng kawalang pag-asa at hapit ng isang magsasaka na nakakita ng maitim na mga ulap 

patungo sa kanyang bukid. Dahil hindi nataya ng taga-ulat panahon ang ulan, mayroon silang mga bagong 

gapas na mga uhay sa kanyang malawak na lupain na naghihintay dalhin sa mga kamalig. Nangangamba 

ang magsasaka sa hindi inaasahang ulan na magiging dahilan ng pagkabulok ng kanyang ani, at malaking 

bahagi ang masasayang. 

 

Sinabi sa akin ng magsasaka, na ang kanyang anak ay sakay ng trak patungong bayan. Ang mga 

migranteng manggagawa at iba pang mga naghahanap ng trabaho ay nakatipon doon sa isang kanto para sa 

mga magsasakang naghahanap ng mga pansamantalang manggagawa. Ang mga trak ay karaniwang 

dumarating doon ng maaga at pipili kung ilang manggagawa ang kailangan, isasakay, at dadalhin sa mga 

bukirin. Ngunit dahil hapon na, nangangamba siyang wala na ang mga manggagawa doon at nakauwi na. 

 

Hindi ko makakalimutan ang tinig ng kawalang pag-asa ng matapat na Cristiyanong magsasakang iyon. 

Hiniling niya sa akin na, “Pakipanalangin mong may mga manggagawa pa doon sa kanto, at sapat upang 

matulungan akong tipunin ang mga ani bago umulan.” 

 

Ang kahilingan sa panalangin ay hindi para sa kanyang mga sakahan. Hindi aalis ang mga ani saanman. 

Hindi siya nagsumamo upang hindi umulan. Ang pag-asa niya ay makatagpo ng sapat na mga manggagawa 

na maasahang gagawa ng kailangang gawin. 

 

Habang nananalangin para sa mga di ligtas, madalas na naririnig ko ang tinig ng magsasakang iyon na 

nagsusumamo sa Diyos para sa sapat na mga manggagawa. Kasabay noon, naririnig ko rin ang tinig ni 

Jesus habang sinasabi Niyang manalangin tayo para sa mga taong handang humayo sa mga di ligtas at 

sabihin sa kanila kung paano maliligtas.  

  

“malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid ” (Jas. 5:16).  

 

 
Idalanging hipuin ng Diyos ang  

iyong puso. Hilingin sa Kanyang  

bigyan ka ng malasakit para sa aanihin. 

.  

 



Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot 
 

Mula pa noong unang panahon,  

ipinangako ng Diyos na ang  

pamumuhay ng ating mga buhay 

para sa Kanya ay magiging isang  

pagsasama. 

 

Araw 3  

Pagsasama  
 

Ang ikatlong susi sa pagkakaroon ng puso sa pagbabahagi kay Jesus ay pagsasama— ang iyong 

natatanging relasyon kay Cristo. Ang mga mahahalagang sangkap sa tunay na pagsasama ay pagtitiwala at 

pagtatalaga. Kailangan mong magpatotoo na may pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kailangan ding 

nakatalaga kang gawin ang iyong bahagi. Maraming mga Cristiyano ang humihilig na maging tagamasid na 

humahanga sa mga pagsisikap ng mga nagpapahayag ng ebanghelyo at nagpapatotoo. Subalit ang 

pagtatalaga ay higit pa sa paghanga: 

  

Nangangahulugan itong kailangan kong ihandog ang aking buhay. 

sa malalim na pakikibahagi sa buhay ni Cristo.  

Sa Kanyang mga aral,  

sa Kanyang mga pamantayang moral,  

sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay.  

Sa lahat ng Kanyang sinabi at ginawa.  

Nangangahulugan itong kailangan kong makibahagi sa malalim na pakikipagugnayan sa buhay ng mga 

tao—  

hindi nakatayo lamang bilang tagamasid  

na pinanood kung ano ang nangyayari,  

kundi naroon kung saan ito nangyayari. 

 

Mula pa noong unang panahon, ipinangako ng Diyos na ang pamumuhay ng ating mga buhay para sa 

Kanya ay magiging isang pagsasama. Sinabi ng Diyos kay Josue, “ ‘kung paanong ako’y suma kay Moises, 

ay gayon ako sasa iyo: hindi kita iiwan ni pababayaan kita’ ” (Jos. 1:5). Nagpatuloy Siya upang tiyakin kay 

Josue, “ ‘Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti; huwag kang matakot, ni manglupaypay: 

sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon’ ” (Jos 1:9).  

Ang pagpapatotoo sa isang taong di ligtas ay hindi mas mababang uri ng gawain kaysa iyong ibinigay kay 

Josue. Wala ng mas hihigit pang gawain para sa mga Cristiyano kundi tulungan ang mga taong di ligtas na 

malaman ang katotohanang namatay si Jesus sa krus para sa ating mga kasalanan.  

 

Ipinangako ni Jesus ang Kanyang presensiya at pagsasama ng Kanyang Espiritu, na siyang ating parakleto. 

Ang “Parakleto” ay isang salitang Griego na nangangahulugang, “Siya na tumutulong; Siya na hindi ka 

iiwan.” Sasamahan ka Niya upang tuparin ang mga pangako ng Diyos, at pagkakalooban ka ng 

kapangyarihang gawin ang mga bagay na Kanyang inutos. “ ‘Nararapat sa inyo na ko’y yumaon; sapagkat 

kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw [Parakleto] ay hindi paparito sa inyo.... At siya, pagparito niya, ay 

kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol’ ” (Juan 16:7-8). 

 

Hindi mo maasahang gagawin ng iba ang mga ipinagagawa sa iyo ng Diyos dahil tila mas mahusay sila.. 

Dinala ng Diyos si Aaron na makisama kay Moises, ngunit hindi inalis kay Moises ang responsibilidad na 

gawin ang ipinagagawa ng Diyos. Ang magkasama ay umaasa sa isa’t-isa na naroon kung saan sila 

inaasahang naroon at gawin kung ano ang inaasahan sa kanilang gawin. Ang isang kapaki-pakinabang na 

pagsasama ay nangangailangan ng pagpapatuloy at katapangan, pagiging responsable at pagiging  

maaasahan. Ang isang kapaki-pakinabang na pagsasama ay: 

 

∞ may makabuluhang layunin na hindi maisasagawa kung hindi tutulong ang kasama. 

∞ may napagkasunduang istratehiya para sa tungkulin.  

 

 

 



Paghahanda ng Puso upang Ibahagi si Jesus  

 

  

 

Ang pakikipag ugnayan ng Diyos sa Kanyang mga saksi ay hiblang dumadaloy sa buong Bibliya. 

Natagpuan ng Diyos si Gideon sa ilalim ng punong encina at tinawag siyang palayain ang Israel mula sa 

mga Madian (tingnan ang Mga Hukom 6:11-14). Nakinig ang Diyos habang paulit ulit na binibigkas ni 

Gideon ang mga dahilan kung bakit hindi siya ang taong gagawa niyon. Tiyak na narinig na ng Diyos ang 

ganoong uri ng nga pangangatwiran. Sinabi ni Gideon, “ ‘Oh Panginoon, paanong ililigtas ko ang Israel? 

Narito, ang aking angkan ay siyang pinakamaliit sa bahay sangbahayan ng aking ama’ ” (Mga Hukom. 

6:15). Humingi si Gideon ng iba’t-ibang mga tanda na ipagkakaloob ng Diyos ang mga pangangailangan at 

kapangyarihan upang maisagawa niya ang kanyang tungkulin. Subalit si Gideon, hindi ang Diyos, ang 

sinusubok.  

 

Isang hukbo na 32,000 ang nagtipon sa likuran ni Gideon, na ngayo’y handa ng sumugod upang 

pangunahan ang malaking hukbo na may pangako ng presensiya ng Diyos. Ngunit bago siya 

makipagsalpukan sa mga kaaway, ang kanyang hukbo ay paliliitin sa 300 (Mga Hukom 7:1-8). Gaganapin 

ni Gideon ang misyon ng Diyos nang walang taglay na hihigit pa sa pananampalataya sa Diyos at 

pagsasama sa Kanya. 

 

Inutusan ng Diyos si Moises na pumunta sa Faraon at ilabas ang mga Israelita mula sa Ehipto. Mangunguna 

si Moises  sa pagpapaalam ng mensahe ng Diyos (Ex. 3:10). Ang kanyang reaksiyon sa tawag  ay 

magdahilan na hindi niya dapat puntahan ang Faraon upang sabihin ang mensahe ng Diyos. Ang mga 

katulad na dahilan ang umaalingawngaw sa ating panahon habang maraming mananampalataya ang 

bumabanggit ng ganoon ding mga pagprotesta. Ang mga pagdadahilan ni Moises upang hindi siya humarap 

sa Faraon dala ang mensahe ng Diyos ay panakip lamang sa tunay na dahilan, na sa bandang huli ay 

kanyang inamin. 

 

Una, sinabi niya sa Diyos na wala siyang katayuan sa lipunan upang makaharap ang makapangyarihang 

Faraon (Ex. 3:11-12). Maaaring sabihin ng mga mananampalataya sa kapanahunan ngayon na, “Ang isang 

ministro ang pinakamaykakayahang pumunta sa aking kapitbahay na di pa ligtas. Ang mga ministro ay 

sinanay at iginagalang ng mga tao. Sila ay paniniwalaan nila.”  

.  

Ikalawa, sinabi ni Moises sa Diyos na walang paraan upang malaman ng mga tao sa siya ay nagsasalita 

para sa tunay na Diyos ng Israel. Siya, tulad ng marami sa atin ngayon, ay nagsabing wala siyang sapat na 

kaalaman tungkol sa Diyos upang makumbinsi ang mga tao (Ex. 3:13-17). Ang mga mananampalataya sa 

ngayon ay maaaring sabihin na, “Wala akong sapat na alam sa doktrina at kung paano ipapaliwanag sa mga 

tao ang mga bagay tungkol sa Diyos. Iyong mga taong malalim ang pagkaespirtuwal at maraming alam 

tungkol sa Diyos ang dapat na pumunta sa aking mga kamag-anak na di pa ligtas. 

 

Ikatlo, sinabi ni Moises sa Diyos na ang mga tao’y hindi maniniwala sa kanyang istorya (Ex. 4:1-9). Ang 

mga Cristiyano sa ngayon ay maaaring magsabi na, “Ang taong di ligtas ay walang nakikitang anumang 

dahilan sa aking buhay upang maniwala sa aking patotoo tungkol sa biyayang nagliligtas at sa pagkalinga 

ng Diyos. Iyong taong nagkaroon ng himala sa kanyang buhay na makikita ng sinuman ang maaaring 

pinakamabuting tao upang magpatotoo.” 

 

 

Ang pakikipag-ugnayan ngDiyos  

sa Kanyang mga saksi ay hiblang  

dumadaloy sa buong Bibliya.  



Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot  

 

“ ‘Tunay na ako’y sasaiyo.’ “  

Exodo 3:12  

 

Ikaapat, sinabi ni Moises sa Diyos na hindi siya mahusay na tagapagsalita, at nahihirapan siyang magsalita 

at sabihin ang wastong mga bagay (Ex. 4:10-12). Ang mga Cristiyano sa ngayon ay maaaring magsabi ng 

tulad niyon: “Hindi ako mahusay magsalita sa ibang mga tao tungkol sa mga bagay na espirituwal. Baka 

masabi ko ang mga mali o malito ko lang ang aking mga kaibigang di ligtas.“  

 

Pagkatapos, ipinahayag ni Moises ang damdamin ng karamihang mga Cristiyano sa kapanahunan ngayon 

kapag humaharap sa tawag ng Diyos na magpatotoo. Sinabi ni Moises, “ ‘Oh Panginoon, magsugo ka’ ” 

(Ex. 4:13). Bagamat binanggit daan-daang taon na ang lumipas, ang pagsusumamo ni Moises ay 

kukakatawan pa rin sa saloobin ng maraming mga Cristiyano sa pagpapatotoo sa mga taong di ligtas. Tulad 

ng sa panahon ni Moises, may takot na nakatarak ng malalim sa ating mga puso na ang ating patotoo ay 

makapagbibigay kahihiyan sa Diyos at maging sa ating mga sarili. 

 

Ang hindi nakita ni Moises, at siya ring hindi nakita ng maraming Cristiyano ay, ang pangako ng Diyos. Sa 

Exodo 3:12 sinabi ng Diyos na, “ ‘Tunay na ako’y sasaiyo.’ ” Tinawag ng Diyos si Aaron, ang kapatid ni 

Moises, na sumama sa kanya at sabihin sa mga tao kung ano ang mensahe ng Diyos. Ang pagtutulungan 

upang makumbinsi ang isa sa kanilang pinaka makapangyarihang lider sa mundo. Inilalarawan nina Moises 

at Aaron ang malalim at masiglang pagsasama. Iyon ding malapit na pagsasama na pinagtibay ng Diyos 

kay Moises ang nananatili ngayon sa Diyos at sa mga tinawag upang ibahagi ang Kanyang mensahe. Siya’y 

sasainyo rin. 

 

Sa Gawa 1:8 mababasa natin ang tawag ni Jesus sa lahat ng mga Cristiyano. Ito ay tawag sa pagsasama 

upang ang kasaysayan ni Jesus ay maipagsabi sa buong mundo. Pinili ng Diyos na gumawa na may 

pakikisama sa mga Cristiyano sa maraming mahahalagang mga bagay. Ang pagbabahagi ng mabubuting 

balita ay isa sa pinakamataas na uri ng pagsasamang ito.   

 

Kung ang mga bagay na iyong ginagawa ay magkakaroon ng pangwalang hanggang kahalagahan, iyon ay 

dapat gawin sa pakikipagtulungan kay Cristo. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Juan 15:5, “ ‘kung kayo’y hiwalay 

sa akin ay wala kayong magagawa.’ ” Kasing totoo rin ito sa sinabi ni apostol Pablo, “Lahat ng bagay ay 

aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin” (Filipos 4:13).  

 

Araw 4  

Kapangyarihan  
 

Ang reseta para sa espirituwal na kapangyarihan ay matatagpuan sa Mga Gawa 1:7-8: “At sinabi niya sa 

kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon, na itinakda ng 

Ama sa kaniyang sariling kapamahalaan. Datapuwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa 

inyo ng Espiritu Santo; at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at 

hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa.’ ” 

 

Ipinangako ni Jesus ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa isang tiyak na layunin: “ ‘kayo’y magiging 

mga saksi ko’ ” (t. 8). Nahihirapan ka bang magpatotoo para kay Jesus? Marahil makakatulong ito na 

tanggapin ang reseta upang maibsan ang iyong takot. May dalawang sangkap ang reseta na makakatulong  

na malunasan ang iyong pag-aatubili: pagsunod at kapangyarihan. Kapag ika’y naging masunurin, 

ipangkakaloob ng Diyos ang kapangyarihan. Magtatagumpay ka hindi lamang sa  pagdadala ng sinumang 

tao kay Cristo kundi pati na rin sa pamumuhay ng iyong buhay Cristiyano araw-araw, pagbabahagi ng 

ebanghelyo, at pagtitiwala sa Diyos sa mga resulta. 

 

Sa lahat ng iyong gagawin, maaangkin mo ang kapangyarihan ng mas mataas na uri ng pag-ibig dahil alam 

mo ang ginawa ni Cristo: “Walang may lalong dakilang pag-ibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang 



Ibahagi si Jesus Nang Walang Takots  

 

kaniyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan.” Isinulat ni Pablo itong “kapangyarihan ng kaniyang 

pagkabuhay na maguli” ninais niyang makilala higit sa anupaman (Filipos 3:10). Ang kapangyarihan  na 

nananagumpay sa kamatayan ay siya ring kapangyarihan na nagbibigay tagumpay sa lahat ng mga balakid 

sa daan ng matapat pagpapatotoo sa sanlibutan. Ang kalooban ng Diyos ay magpatotoo ang bawat 

Cristiyano ngunit kailangan mong gamitin ang katulad na kapangyarihan na nagpalaya kay Jesus mula sa 

kamatayan upang palayain ka sa pagtitiwala sa sariling abilidad at kakayahan. Kailangan mong magtiwala 

sa kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi ni Jesus sa atin ang napapaloob na walang hangganang mga 

posibilidad sa anumang gagawin mo sa Kanyang kapangyarihan at pag-ibig (tingnan ang Juan 14:11-13).  

 

Magalak ka sa pagtataglay nitong “kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli.” Hindi ka mabibigo 

kung ikaw ay matapat sa pagtupad ng mga gawaing inutos ng Diyos sa iyo. Sasamahan ka ng Banal na 

Espiritu habang nagpapatotoo ka. Hindi mo kailanman kailangang magpatotoo na natatakot sa Siya ay hindi 

mo kasama. Sa Araw ng Pentekostes, ang Banal na Espiritu, na may mga di pangkaraniwang mga tanda ay, 

ibinuhos ang sarili sa mga mananampalataya. Simula ng araw na iyon, ang binibigyang halaga ay sa 

pagtanggap. Habang nagpapatotoo sa mga Judeo sa Jerusalem, sinabi ni Pedro: “ ‘ Mangagsisi kayo, at 

mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga 

kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo’ ”(Gawa 2:38). 

 

Gagawing mabisa ng Banal na Espiritu ang iyong mga pagsisikap. Ang Banal na Espiritu ang umuusig sa 

kasalanan at humihipo ng puso. Kapansin-pansin na gumagawa ang Banal na Espiritu, at ang pagiging 

depensibo ay napapalitan ng pagiging interesado. Ang mga mahihirap na mga tanong na iyong 

kinatatakutan ay nawawalang halaga habang ang kapangyarihang likha ng iyong pakikisama sa gawain ng 

Diyos ay lumalago. Madarama mong gumagawa ang Banal na Espiritu sa pamamagitan mo habang 

ginagabayan Niya ang taong di ligtas na magtanong ng tamang mga tanong, matagpuan ang tamang mga 

sagot, at magpasya. Ang pangangatog at pag-aatubiling puno ng takot ay napapalitan ng kagalakan habang 

nakikita mo kung ano ang gagawin ng Diyos kapag ang ordinaryong Cristiyano ay nakisangkot sa di 

pangkaraniwang paglilingkod. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ipagkakaloob ayon sa pangangailangan. 

Tandaan mo na hindi ka bibigyan ng Diyos ng anumang tungkulin nang walang katapat na probisyong 

naipagkaloob na Niya. Kailangang magtiwala kang tutuparin ng Diyos ang Kanyang salita. 

 

Ang pagpapatotoo, tulad ng iba pang mga gawaing ipinagagawa ng Diyos, ay base sa paniniwala na ang 

iyong misyon ay maisasagawa hindi sa iyong kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng presensiya ng 

Diyos na nagkakaloob ng kapangyarihan (tingnan sa Zac. 4:6). Nakipagusap si Jesus sa isang babae na 

pumunta sa balon upang mapawi ang kanyang uhaw (Juan 4:1-42). Nang maipakilala ni Jesus ang Kanyang 

sarili bilng Mesias, humangos ang babae sa kanyang nayon at inanyayahan ang mga kanayon na, “ 

‘Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalake, na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking 

ginawa’ ”Gayonman, sa kanyang kasunod na paghinga sinabi niyang, “ ‘mangyari kayang ito ang Cristo?’ ”  

 

 

Hindi ka mabibigo kung ikaw  

ay matapat na gawin ang  

ipinagagawa ng Diyos.  

 

 



 
Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot 
 

Ang matutong ibahagi si Jesus ay hindi  

nangangahulugang walang takot. Ang ibig  

sabihin nito ay maging handang tumugon  

sa mga pagkakataong magpatotoo sa mga  

taong kung hindi ay walang pagasang maligtas. 

 

(Juan 4:29). Ang kanyang patotoo sa nayon ay binubuo ng dalawang pangungusap. Ang isang bahagi ng 

kanyang patotoo ay naghahayag ng kanyang nalalaman, “‘nagsabi sa akin ng lahat ng bagay na aking 

ginawa.’ ” Ang kanyang kasunod na tanong, gayonman, ay naglalarawan ng pag-aatubiling kalikasan ng 

marami: “mangyari kayang ito ang Cristo?” Kapanipaniwala ang sinseridad ng kanyang patotoo dahil iyon 

lamang  ang mga bagay na siya’y nakakatiyak. Bagamat may alam siyang ilang mga bagay, mayroong 

nananatiling katanungan sa kanyang karanasan kay Jesus. Napagbago itong mga taong di ligtas ng kanyang 

patotoo hindi dahil sa anumang partikular na pamamaraan, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng 

kanyang pag-ibig sa Panginoon at sa kapwa.  

 

 

Araw 5  

Paghahanda  
 

Isang Miyerkules ng gabi, umalis ako sa aking tanggapan at nagmanehong pauwi sa madilim at liku-likong 

daan. Nang ako’y dumating sa isang kanto, nakita ko ang maraming mga sasakyan ng pulis at isang 

helicopter na nasa aking tapat mismo. Ang 19 na taong gulang na drayber ay inilalabas mula sa wasak na 

kotse. Nilalagyan naman ng suhero ng mga medico ang kanyang braso upang mapanauli siya. Tumingin 

ako sa grupo ng mga medikong pang-emerhensiya, at nangusap ang Diyos sa akin. Lumusot ako sa 

maraming mga tao, lumuhod sa kanyang tabi, at napansin kong hindi siya makapagsalita. Hiniling ko sa 

kanyang tumugon kung naririnig niya ako. Umungol siya bilang pagsang-ayon. Alam ko na mayroon 

lamang akong ilang saglit bago siya kunin. Sinabi ko, “Kung masasabi mong “oo” mula sa iyong puso sa 

limang mga tanong na ito, papasok ang Diyos sa buhay mo ngayon.” Tinanong ko siya: 

 

“Ikaw ba ay isang makasalanan?” Ipinahiwatig niyang “Opo” sa pamamagitan ng pag-ungol. 

“Nais mo ba ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan? Ipinahiwatig niyang “Opo. ” 

“Nananampalataya ka bang namatay si Jesus sa krus para sa iyo at nabuhay na muli?”  Isa na naming 

indikasyon na “Opo.” 

“Handa mo na bang isuko ang iyong sarili kay Cristo? Umungol siyang napapaiyak na “Opo.” 

“Nais mo bang anyayahan si Jesucristo sa iyong buhay at puso?” At sa panghuli, ang ikalimang pag-ungol. 

 Ang lalaking ito, na nasa kritikal na kalagayan, ay tumanggap kay Cristo nang mga sandaling iyon. 

 

Namatay siya kinabukasan. 

 

Alam ko ang katotohanang ito: kung ang “Opo” ng binatilyong ito ay mula sa puso, siya ay naglalakad na 

ngayon sa kalsadang ginto na nagsasabing, “Waw! Muntik na” Labis akong nagagalak na ako’y handa na 

ibahagi ang kasimplehan ng ebanghelyo, at gayon din kayo kapag natutuhan ninyong ibahagi si Jesus nang 

walang takot. 

 

Ang matutong ibahagi si Jesus ay hindi nangangahulugang walang takot. Ang ibig sabihin nito ay maging 

handang tumugon sa mga pagkakataong magpatotoo sa mga taong kung hindi ay walang pagasang 

maligtas. Ang pagpapatotoo nang walang takot ay nangangahulugang hindi mo hahayaang diktahan ka ng 

mga takot sa iyong pasiyang maging masunurin sa pagbabahagi kay Jesus sa mga tao. Kailangang tumingin 

kang palayo sa mga dahilan ng takot at tumingin sa pinagmumulan ng kapangyarihan, kasama ni apostol 

Pablo sinasabi mong:   
 

Paghahanda ng Puso Upang ibahagi si Jesus  

 

  

 

“At ako mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa 



karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. Sapagkat aking pinasiyang walang maalaman 

anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. At ako’y nakisama sa inyo na 

may kahinaan, at may katakutan, at may lubhang panginginig. At ang aking pananalita at ang aking 

pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng 

kapangyarihan: upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa 

kapangyarihan ng Dios” (I Corinto 2:1-5).    

 

Taglay ang pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang Salita, matagumpay kang makapagpapatotoo 

nang walang takot na mabigo. Kapag nagkaroon ka ng marubdob na pagmamalasakit sa mga di ligtas, sapat 

na inihanda mo ang iyong sarili sa panalangin, at ikaw ay nakiisa sa gawain ng Diyos, ang Banal na 

Espiritu ay magkakaloob ng kapangyarihan.  

 

  Sandali mong ilarawan sa iyong isipan ang mga mukha ng iyong kapamilya, mga kaibigan sa trabaho, at 

mga kapitbahay. Alalahanin mo ang kanilang mga pangalan o kaya ay ilarawan mo ang marami sa kanila, 

pagkatapos ay sabihin mo kung alam mong sila’y  mananampalataya na o hndi pa:  

____________________________________  Oo   Hindi  

 

____________________________________  Oo   Hindi  

 

____________________________________  Oo   Hindi  

 

____________________________________  Oo   Hindi  

 

Sa pagpapatuloy mo sa araling ito, matututuhan mo ang isang komportableng paraan upang matuklasan mo 

ang kanilang mga pangangailangang espirituwal at maibahagi mo ang iyong pananampalataya. Ipanalangin 

mo ang iyong sarili.  Ipanalangin mo sa Diyos na bigyan ka ng malasakit sa iyong puso at patnubayan ang 

iyong kalooban na tumugon sa mga pagkakataon. 

 

Sinulat ni Pedro, “lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol 

sa pagasang nasa inyo” (1 Ped. 3:15).  

 

Hindi ka pipilitin ng Diyos na maging masunurin. Gayonman, magbibigay Siya ng paraan upang 

mapagtagumpayan mo ang lahat ng mga hadlang sa iyong pagpapatotoo. Ang pakikipaglaban kay Satanas 

ay hindi isang bagay na iyong mapagtatagumpayan sa iyong sariling kapangyarihan. Kailangan mong, 

“magpakalakas … sa Panginoon” (tingnan ang Efeso 6:10).  

 

Walang ibang nais si Satanas kundi ikaw ay patahimikin kapag gumagawa ang Diyos sa buhay ng isang 

taong di ligtas. Hindi ka dapat matakot na may mangyaring mali kapag sinusubukan mong akayin ang 

sinuman na magtiwala kay Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon. Ang iyong bahagi ay maging 

masunuring magpatotoo. Ang takot sa pagpapatotoo ay higit na tungkol sa iyong pagkabalisa kaysa mga 

pagsalungat ng mga taong di ligtas. Ang kabiguan ay imposible kapag ikaw ay tapat. Tandaan, ang 

tagumpay ay pamumuhay ng iyong buhay Cristiyano, pagbabahagi ng ebanghelyo, at pagtitiwala sa Diyos 

sa mga resulta. Ang matagumpay na pagpapatotoo ay nagaganap sa sandaling ikaw ay tumugon at 

nagbahagi. 

 

Ang lahat ng kayang gawin ni Satanas ay hindi sapat ang lakas upang biguin ang iyong patotoo. “sapagkat 

lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan.” (I Juan 4:4). 

 

Ang tagumpay ay pamumuhay ng iyong buhay  

Cristiyano, pagbabahagi ng ebanghelyo, at  

pagtitiwala sa Diyos sa mga resulta. 

 

 

Walang ibang nais si Satanas 

Kundi ikaw ay patahimikin  

kapag gumagawa ang Diyos sa  

buhay ng isang taong di ligtas.  

 



Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot  

 

Kailangang makilala ng mga tao ng  

Diyos ang karakter at intensiyon ni  

Satanas, ang kalikasan ng pakikipaglaban  

sa kanya, at ang kahalagahan nito.  

 

Ang pagpapatotoo ay mas tungkol  

sa pagsunod kaysa pagsukat ng tagumpay  

sa pamamagitan ng mga resulta. 

 

Ang Diyos ay kumikilos sa mga 

puso ng mga tao saanman. 

 

  

Kailangang makilala ng mga tao ng Diyos ang karakter at intensiyon ni Satanas, ang kalikasan ng 

pakikipaglaban sa kanya, at ang kahalagahan nito. Tusong gumagawa si Satanas upang panghinain ang 

iyong loob sa paggawa ng anumang makapagbibigay karangalan at pakinabang sa Diyos. Hindi ka dapat 

magkamali sa pagkakilala sa kaaway; siya ay maingat ngunit malakas magpahina ng loob. Madali para kay 

Satanas na panghinain ang iyong loob sa pagpapatotoo, dahil tila makatwiran ang mga pagprotesta. 

Tandaan ang matutong magpatotoo ay mas tungkol sa pagtitiwala at pagsunod sa Diyos kaysa tungkol sa 

pagpapabuti ng iyong mga kakayahan o matutuhan ang tamang mga pamamaraan. Ang pagpapatotoo ay 

mas tungkol sa pagsunod kaysa pagsukat ng tagumpay sa pamamagitan ng mga resulta. 

 

Sa aking pagbiyahe mula Denver patungong Newark, naging abala ako sa pagbabasa hanggang bago kami 

lumapag. Isang babae na katabi ko ay nagbabasa rin at bago lumapag ang eroplano isinara niya ang 

kanyang aklat. Tinanong  ko siya, “Ito na ba ang hangganan ng iyong pagbibiyahe ngayon?” Sumagot siya 

ng, “Oo.” Tinanong ko siya, “Ano ang trabaho mo?” Sinabi niyang siya ay isang inhinyera sa isang 

malaking korporasyon. Ang sabi ko, “Magaling iyan.” Pagkatapos ay tinanong ko siya ng isa sa 

pinakamabisang tanong upang ibaling ang usapan sa mga bagay na pangcristiyano: “Nagsisimba ka ba 

saanman?” 

 

Ito ay simpleng tanong na kadalasan ay mahuhulaan mo agad ang kanilang mga tugon. Isang sagot na 

natanggap ko ay tulad nito, “Ang ikatlong pinsan ko sa Nebraska ay pastor.” Ngunit hindi niya matandaan 

ang pangalan ng iglesya na kanyang pinaglilingkuran. Isa pang popular na sagot ay, “Dumadalo ako sa 

malaking puting simbahan malapit sa amin” ngunit hindi niya matandaan ang pangalan ng iglesya o ng 

pastor. 

 

Itong babae naman ay mabilis na sumagot, “Oo, isa akong Catolikong Coptico.” Alam na alam ko na ang 

kanyang dinadaluhan ay isang iglesyang magkahalong Ortodoks na Griego at Catoliko Romano. Ang 

kasunod na tanong ko na hindi ko pa naitanong noon ay: “Paano naliligtas ang Catolikong Coptico?” 

Habang kami’y nag-uusap ng mga dalawang minuto bago dumating sa pintuang palabas sinabi niya, “Sana 

may makapagsabi sa akin kung paano ako maliligtas.” 

 

Naranasan ko ang isang pagkakataon na magpatotoo sa isang taong inihanda na ng Diyos na makinig ng 

ebanghelyo. Malinaw na siya ay bukas ang loob sa ginagawa ng Diyos sa kanyang puso. Kaginsa-ginsa, 

inanunsiyo ng piloto, “Paumanhin, mga ginoo at mga ginang, hindi pa tayo makapupunta sa labasang 

pintuan. May nakahimpil na eroplano pa doon; mga sampung minuto pa.” 

 

Kumakabog ang puso ko sa galak. Parang bumaba ang kamay ng Diyos at pinahinto ang lahat. Ang 

babaeng ito ay gustong makinig, at hindi ako natakot magbahagi. Muntik ko ng makalimutan kung sino ang 

may kontrol. Ang Diyos. Hindi ako o ang pangyayari. Kumikilos ang Diyos sa puso ng tao saanman, at 

hindi ako mabibigo kung hindi ako mananahimik. Sa pagkaantalang iyon, habang ang iba ay nagrereklamo, 

ako naman ay nagalak na magkapribilehiyo upang akayin ang inhinyerang bukas ang puso na tumanggap 

kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas ng kanyang buhay. 

  

Anumang pag-uusap ay maaaring gawing pagkakataon na maibahagi ang ebanghelyo. Hindi ito isang 

paraan na nangangailangan na maglaan ka ng dalawang oras bawat linggo na mag ebanghelyo. Ang 

paraang ito ay makapagpapatuloy ka sa iyong buhay, tulad ng karaniwan mong ginagawa, handang maging 



masunurin habang binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. 

 

Bilang Cristiyano, dapat handa kang magbahagi ng iyong personal na karanasan kung paano ka naligtas—

isang maikling tatlong minutong paglalarawan ng iyong buhay noon bago mo nakilala si Cristo (isang 

min.); paano ka naging Cristiyano (isang min.); at ang pagbabagong ginawa ni Cristo sa buhay mo (isang 

min.).  

 

 Sa gilid ng pahina, maikling isalaysay ang iyong sariling patotoo. Mahalagang maibahagi mo ng 

madali ang iyong patotoo sa iba. Huminto ka ngayon at gugulin ang panahong kailangan upang 

isalaysay nang malinaw at simple kung ano ang ginawa ni Cristo sa iyong buhay. 

 

Ang pagbabahagi kay Jesus ay kailangang udyok ng mapagmahal na naising gabayan ang isang taong di 

ligtas mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kawalang pag-asa tungo sa pag-asa. Hindi ito dapat 

udyok ng pagnanais na patunayan lamang ang kamalian ng taong di ligtas.  

 

Maging tapat sa pamumuhay ng iyong pananampalatayang ipinapahayag, “Na taglay ang mabuting budhi; 

upang, sa mga bagay na salitain laban sa inyo, ay mangapahiya ang nagsisialipusta sa inyong mabuting 

paraan ng pamumuhay kay Cristo” (I Ped.3:16). Ang matapat na pamumuhay Cristiyano ay nagpapatunay 

ng iyong patotoo at nagbibigay ng kredibilidad sa iyong patotoo. Mahirap paniwalaan ng isang taong di 

ligtas ang mga sinasabi ng isang Cristiyano na ang buhay ay taliwas sa mga pamantayan ni Cristo. 

 

May tatlong mga hakbang sa pagbabahagi ng iyong pananampalataya at sa pag-aakay sa taong di ligtas kay 

Jesus. Ang unang hakbang ay serye ng limang mga tanong na tutulong sa iyong matuklasan ang kalagayang 

espirituwal ng tao. Ang ikalawang hakbang ay nagkakaloob ng serye ng mga talata sa Bibliya na hihilingin 

mong basahing malakas ng taong di ligtas. Ang ikatlong hakbang ay serye ng limang tanong na naglalagom 

ng mga katotohanan ng mga talata at aakaying magpasya ang taong di ligtas. Sa loob ng susunod na 

dalawang linggo, ang iyong relasyon kay Cristo ay mapapalakas habang natututuhan mo ang kasimplehan 

ng mga hakbang na ito. 

 
1Harold F. Leestma, More Than a Spectator (Glendale: Regal Books, 1974), 1. Ginamit ng may pahintulot.  
 
Paghahanda ng Puso Upang Ibahagi si Jesus  

 

Ang Aking Kasaysayan:  

 

 Takdang-aralin:  

Pasalamatan ang Diyos sa iyong  

buhay kay Jesus at sa mga taong  

ginamit Niya upang akayin kang  

magtalaga ng buhay kay Jesus bilang  

iyong Panginoon. Ibahagi sa linggong  

ito sa isang kapamilya o matalik na  

kaibigan kung paano ka naging Cristiyano. 

 



 
Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot  

 

LINGGO 2 

_______________________________________ 

Natututo ng Paraan Upang Ibahagi si Jesus 
 

 

Sa linggong ito ipakikilala sa iyo ang dalawa sa tatlong simpleng mga hakbang sa pagbabahagi ng iyong 

pananampalataya. Sa paggamit ng tatlong mga hakbang na ito, hahayaan mong gumawa ang Diyos sa 

pamamagitan mo habang ginagabayan Niya ang taong di ligtas kay Cristo. 

 

Sa una sa tatlong mga hakbang na ito, matututuhan mo ang limang mga tanong na makatulong sa iyong 

matuklasan ang kalagayang espirituwal ng tao. Ito’y mga gabay lamang, at hindi intensiyong magsimula ng 

debateng teolohikal. 

 

Ang ikalawang hakbang sa pagbabahagi ng iyong pananampalataya ay binubuo ng pitong mga talata. 

Nagsisimula sa Roma 3:23 at nagtatapos sa Pahayag 3:20, ang seryeng ito ng pitong mga talata ay 

babasahing malakas ng di Cristiyano. Pagkatapos ng bawat talata ay tatanungin mo ang di 

mananampalataya ng, “Ano ang sinasabi ng talatang ito sa iyo?” Pagkatapos ay maghihintay kang usigin ng 

Banal na Espiritu ang kanyang puso.  

 

Sa ikatlong hakbang ay matatagpuan mong muli ang limang mga tanong. Lalagumin nito ang mga 

katotohanan ng mga talata mula sa ikalawang hakbang at mag-aakay sa tao sa pinakatampok na tanong, 

“Handa ka na bang anyayahan si Jesus sa iyong puso at sa iyong buhay?” 

 

Ang pagsunod sa mga hakbang na ito ay makapag-iiwas sa iyo sa mga hindi kailangang mga argumento o 

pagiging depensibo na maaaring makahadlang. Dalawang mga katotohanan ang magpapalakas ng iyong 

loob: 

  

• Ginagawang napakasimple ng paraang ito ang pagpapatotoo.  

• Ikaw ay tiyak, walang pasubali, at positibong hindi mabibigo. Bakit?  

 

 Isulat ang sagot sa tanong na iyon sa gilid nitong pahina.  

 

Kapag nakiisa ka sa iyong pagsasama sa Banal na Espiritu sa pagpapatotoo sa taong di ligtas, mamamangha 

ka sa Kanyang kapangyarihang gibain ang lahat ng mga balakid. Masasabi mong, “Sana’y noon ko pa ito 

natutuhan.”  

 

Araw 1  

Gumamit ng mga Tanong na Maghahayag Kung Saan 

Kumikilos ang Diyos  
 

Ang unang hakbang ay serye ng limang mga tanong na makakatulong sa iyong malaman ang kalagayang 

espirituwal ng tao. Ang mga tanong na ito ay magpapalantad ng mahahalagang mga impormasyon na 

matutulungan kang madama kung paano kumikilos ang Diyos sa kanyang buhay. Ang pagtatanong ay 

 

 

Bakit ako tiyak, positibong 

hindi mabibigo:  
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makakatulong sa iyong maiwasang magsalita ng higit sa iyong pakikinig. Mahalagang makinig sa kung ano 

ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng Kasulatan. Hayaang hipuin ng Banal na Espiritu ang puso na 

may kumbiksiyon. 

 

Nakagamit ka na ba ng termometro para sa karne kapag nagluluto sa bahay? Kung ikaw ay tulad ko, 

ilalagay mo sa loob ng iniihaw ang instrumento dahil hindi mo alam ang nangyayari doon. Hindi ko 

maaaring laging tingnan ang aking iniihaw. Minsan, mabilis itong maluto at minsan naman ay matagal. 

Kaya gumagamit ako ng termometro para sa karne. 

 

Ang mga tanong ay nagsisilbing isang uri ng termometro para sa pag-alam ng espirituwal na kalagayan sa 

pagpapatotoo. Nagkakaloob sila ng paraan upang malaman kung ano ang nagyayari sa puso’t isipan ng 

taong di ligtas. Magagamit mo ang mga tanong sa anumang usapan upang maibaling sa pagsusuri ng 

temperaturang espirituwal. 

 

Nang ako’y nasa lugar hintayan sa paliparan kamakailan, nakipag-usap ako sa isang binatilyong nagtanong 

sa akin kung may naantalang lipad. Pagkatapos ng kasuwal na pag-uusap tungkol sa kanyang pupuntahan, 

sinabi ko, “Ginoo, ano ang iyong paboritong isport?” Sinabi niyang siya’y isang masugid na tagahanga ng 

NBA basketbol. Sinabi ko, “Waw, ito ay patungkol sa malaking kinikita ng ilan sa mga manlalarong iyon. 

Karirinig ko pa lang na pumirma sa isang kontrata ang isang manlalaro na milyon milyong dolyares ang 

halaga sa loob ng maraming taon. Sa kabila ng kanilang tagumpay, paminsan minsan ay mababasa mo ang 

pahina para sa isports na ibinasura ng ilang manlalaro ang kanyang buhay. Subalit napakalaki ng kinikita 

niyang pera. Naisip mo na ba kung gaano karaming pera ang dapat kitain ng isang tao bago masabing ang 

kanyang buhay ay ayos? Para sa akin, basta ang pamilya ko ay malusog at ligtas; mayroon akong disenteng 

trabaho; at kabahagi ang pamilya ko sa aming iglesya, maganda na ang buhay. Ang pamilya mo ba ay 

aktibo sa isang iglesya saanman?” 

 

Pansinin ang natural na paraan ng pagbaling ng usapan sa paksa tungkol sa buhay Cristiyano. Ang 

binatilyong ito at ako ay nag-usap mula sa basketbol tungo sa kanyang buhay espirituwal. Isang tanong ang 

kaagad na nakapagbaling ng usapan sa mas malalalim na mga kaisipan. 

 

Isang babae ang nakipag-usap sa akin pagkatapos ng pagpupulong na aking dinaluhan. Tanong ko, “Ano sa 

palagay mo ang pinakamalaking problema na kinakaharap ng mga kababaihan ngayon?” Saglit siyang nag-

isip at sumagot, “Labis labis ang gagawin, ngunit hindi sapat ang mga oras sa isang araw na gawin iyon.”  

Tumugon ako, “Hindi ko makita kung paano gawin iyon ng mga kababaihan. Hindi ako kumbinsido na ang 

40-oras na linggo ay sasapat para sa inyo. Taglay ang lahat ng mga emosyong sensitibo at likha ng Diyos, 

nagkapanahon ka na bang huminto lang at pag-isipan ang tungkol sa buhay, at ano kaya ang mangyayari sa 

iyo kung ang lahat ng mga gawaing ito ay biglang tumigil at ikaw ay namatay?”  

 

Nakita mo ba ang natural na pagbabago ng direksiyong nagawa ng mga tanong? Ang mga tanong ay 

nagsisilbing mahusay na pangtukoy upang maihayag kung ano ang espirituwal na nangyayari sa kalooban 

ng tao. Makakatulong ang limang mga tanong upang maibaling ang usapan sa mga bagay na pang-

espirituwal: 

 

1. Mayroon ka bang anumang uri ng paniniwalang espirituwal? 

2. Para sa iyo, sino si Jesus? 

3. Sa palagay mo ba, may langit at may impiyerno? 

4. Kung babawian ka ng buhay ngayon, saan ka mapupunta? 

5. Kung ang iyong paniniwala ay hindi totoo, nais mo bang malaman ang katotohanan? 

 

 

 

 

1. Mayroon ka bang anumang uri  

ng paniniwalang espirituwal? 

2. Para sa iyo, sino si Jesus? 

3. Sa palagay mo ba may langit at  

may impiyerno? 



4. Kung babawian ka ng buhay ngayon,  

saan ka mapupunta? 

5. Kung ang iyong paniniwala ay  

hindi totoo, nais mo bang malaman  

ang katotohanan? 

 
 

Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot  
 

Ang Aking Tugon:  

 

Ang mga tanong tulad ng “Naniniwala  

ka ba sa Diyos?” at “Ikaw ba ay isang  

Cristiyano?” ay agad na nakakapagpadepensibo  

sa taong di ligtas. 

 

 

 

 

May akrostikong (S. A. L. T.) na magpapaalala sa iyong humanap ng paraan upang maibaling ang usapan 

tungo sa pagpapatotoo:  

 

S (say)- magsabi ng anuman.  

A (ask)- magtanong, na isang paraan upang malaman kung paano kumikilos ang Diyos sa puso ng tao  

L (listen)- makinig, na pinakamabisang paraan upang malaman kung ano ang nangyayari at magkaroon ng 

pagkakataon na maisakatuparan ang iyong layunin. 

T (turn) ibaling ang usapan sa pang-espirituwal. Makikita mo kung gaano kadaling ibaling ang anumang 

usapan sa pang-espirituwal. 

 

 

UNANG TANONG   

Mayroon ka bang anumang uri ng paniniwalang espirituwal? 

 

 Sandaling isulat ang iyong tugon sa tanong na ito dito sa gilid ng pahina.  

 

Mahalagang magsimula kung saan naroon ang mga tao, at hindi kung saan mo sila nais naroon. Karamihan 

sa atin ay hindi na nabubuhay sa kulturang mas nakahihigit ang mga kabilang sa iglesya. Karamihan sa 

mga taong di ligtas sa ngayon ay higit na kaunti ang kaunawaan sa mga sinasabi ng mga Cristiyano kaysa 

noong nakaraang mga henerasyon. Ang mga tanong tulad ng “Naniniwala ka ba sa Diyos?” at “Ikaw ba ay 

isang Cristiyano?” ay agad na nakakapagpadepensibo sa taong di ligtas. 

 

Gustong gusto ng mga taong maipahayag ang kanilang mga opinion. Ang tanong tulad ng, “Naniniwala ka 

ba sa Diyos?” ay napakapersonal at diretso. Ngunit tanungin mo ng, “Mayroon ka bang anumang uri ng 

paniniwalang espirituwal?” at karamihan sa mga tao ay madaramang may malawak na lugar sa 

pagpapahayag ng kanilang mga opinyon na hindi maiipit. Uhaw ang mga tao na pag-usapan ang tungkol sa 

kanilang mga katanungang espirituwal. Naikukubli nila ng ganitong kauhawan sa huwad na pagiging 

walang pakialam o mapanudyong mga sagot. Sila, gayon man, ay uhaw at naghahanap ng paraan upang 

mapagusapang ligtas ang mga bagay na espirituwal. 

 

Ang unang tanong, “Mayroon ka bang anumang uri ng paniniwalang espirituwal?” ay naghahanda ng 

entablado upang mapagusapan si Jesus. Ang tanong na ito ay makapaglalabas sa usapan ng mga di 

paniniwala ng tao. Tandaan, hndi mahalaga kung sumagot siya ng 10 segundo o 10 minuto. Hindi ka dapat 

na tumugon o sumubok na linawin ang anumang sinasabi niya. Magpokus sa aktibong pakikinig, na isang 

uri ng gawaing pagmamahal at pagkalinga. Ang maaaring maitutugon mo lang ay tulad ng, “Umm,” or “Uh 

huh.”  

 

Buksan ang iyong Bibliya sa Gawa 8:26-29. Sinugo ng Banal na Espiritu si Felipe sa daang disyerto mula 

Jerusalem patungong Gaza. Natagpuan niya ang isang lalaking taga Etiopia na pauwi na. Tinanong siya ni 

Felipe, “ ‘Nauunawaan mo ba ang iyong binabasa?’ ” (Gawa 8:30). Sumagot ang Etiopo ng isang tanong na 

kaagad na nakapagpapokus ng usapan kay Jesus: “At binuka ni Felipe ang kaniyang bibig, at nagpasimula 

sa kasulatang ito, ay ipinangaral sa kaniya si Jesus” (Gawa 8:35). 
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Maging bukas sa maraming mga pagkakataong ipagkakaloob ng Diyos upang gamitin ang tanong na ito sa 

mga kamag-anak, mga katrabaho, mga kapitbahay, at iba pang mga kasamahan. Maging sensitibo din sa iba 

pang nakakatagpo mo sa iyong pangaraw-araw na landas tulad ng isang tindera sa pamilihan. 

Sumagot man ng “oo” o “hindi” ang tao sa iyong unang tanong, mahalagang hayaan siyang magsalita. 

Walang mai-aargumento ang tao o maipaglalaban kung ang gagawin mo lang ay pag-usapan ang tungkol 

doon. 

 

Araw 2  

Ikalawa at Ikatlong Tanong  
 

IKALAWANG TANONG  

Para sa iyo, sino si Jesus?  

 

 Sandaling isulat ang iyong tugon sa tanong na ito dito sa gilid ng pahina.  

 

Basahin ang Mateo 21:10-11. Nang pumasok si Jesus sa bayan ng Jerusalem, nabagbag ang damdamin ng  

mga tao at nagtanong, “Sino kaya ito?” (t.10). Ang kauhawang ito sa isipan at puso ng mga tao ay buhay pa 

rin ngayon. Humanap ng paraan upang kaagad na maipasok ang tanong ito sa usapan. Ito ang tanong na 

tunay na mahalaga. Ito ay walang katulad na tanong na makapagbubukas ng puso ng taong di ligtas. 

 

Basahin ang Mateo 16:13-16. Sa isang pag-uusap, itinulak ni Jesus ang tungkol sa kung ano talaga ang 

mahalaga. Tanong Niya, “ ‘Datapuwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako?’ ” (t.15). Lahat ng tao ay 

kailangang sumagot sa tanong na iyon . Wala nang higit na tulong ang maibibigay mo upang akayin ang 

taong di ligtas kay Cristo maliban sa malumanay na pagharap ng tanong na ito. 

 

Basahin ang Juan 8:12-30. Maraming makakatukoy na si Jesus ang paksa ng Bagong Tipan, ngunit hindi 

Siya nakikilalang personal. Sa Juan 8, ipinahayag ni Jesus ang kahalagahan na malaman ang tunay Niyang 

katauhan. Hinamon ng mga Fariseo ang Kanyang pag-angkin na Siya ay buhat sa Diyos (t.13), at natisid 

sila nang sinabi sa kanilang manampalataya sa Kanya bilang tanging daan ng kalagtasan. Ang pagtanggi 

nila sa Kanya na kaisa ng Ama ay nangangahulugang mamamatay sila sa kanilang mga kasalanan. Ang 

totoo sa kanila ay totoo din para sa lahat.  

Sinabi ni Jesus sa kanila na Siya ang “ ‘Ilaw ng sanglibutan’ ” (t.12). Ang pagtanggi nilang maniwala kung 

sino Siya ay nangangahulugang, “ ‘yayaon ako, at ako’y inyong hahanapin, at mangamamatay kayo sa 

inyong kasalanan; sa aking paroroonan‚ ay hindi kayo mangaparoroon’ “ (t. 21). Binabalaan Niya sila,  

  

Ang Aking Tugon:  

 

“ ‘ang sumusunod sa akin ay  

hindi lalakad sa kadiliman,  

kundi magkakaroon ng ilaw  

ng kabuhayan.’ ”  

Juan 8:12  
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 Ang Aking Tugon:  

 

 

“ ‘upang sa kanila’y patotohanan  

niya, baka pati sila’y mangaparito  

sa dakong ito ng pagdurusa.’ ”  

Lukas 16:28  

 

 “ ‘kayo’y mga taga ibaba; ako’y taga itaas: kayo’y mga taga sanglibutang ito; ako’y hindi taga 

sanglibutang ito. Sinabi ko nga sa inyo, na kayo’y mangamamatay sa inyong mga kasalanan: sapagkat 

malibang kayo’y magsisampalataya sa ako mga ang Cristo, ay mangamamatay kayo sa inyong mga 

kasalanan’ ” (Juan 8:23-24).  

 

Kapag itinanong mo, “Sa iyo, sino si Jesus?” Sasagot ang ilan ng, “Ang Anak ng Diyos,” o “Ang taong 

namatay sa krus.” Pansinin na ang kanilang mga sagot ay relihiyoso ngunit hindi nagpapahayag ng personal 

na relasyon. Ang isang Cristiyano’y simpleng sasagot ng, “Aking Panginoon at Tagapagligtas.” 

 

Maaaring nais malaman ng taong di ligtas na mayroon kang personal na relasyon kay Jesus. Kapag sinabi 

mong, “Siya ang aking Panginoon at Tagapagligtas” magkakaloob ito ng makapangyarihang pagkakataon 

upang mangusap ang Banal na Espiritu sa taong di ligtas. 

 

Ang iyong pinakamabisang tugon pagkatapos magtanong ng, “Para sa iyo, sino si Jesus?” ay manahimik. 

Ang layunin ay upang papag-isipin ang tao tungkol kay Jesus at upang ang Banal na Espiritu ay patuloy na 

makapag-usig sa kanya tungkol sa kanyang kahungkagang espirituwal. Ang layunin ay hindi upang 

magturo ng leksiyon o kumbinsihin siya sa isang bagay. Iyan ay gawain ng Kasulatan at ng Banal na 

Espiritu. Mangungusap ang Banal na Espiritu sa puso ng taong di ligtas. Tandaan, ang tungkulin mo ay 

maging masunurin. Kailangan mong igalang ang kalayaang ipinagkaloob sa bawat tao na magsabi ng “oo” 

o “hindi” kay Jesus.   

 

IKATLONG TANONG 

Naniniwala ka bang may langit at may impiyerno? 

 

 Sandaling isulat ang iyong tugon sa tanong na ito dito sa gilid ng pahina.  

 

Ito rin ay hindi nakakailang na tanong. Hindi mo siya pinasasagot ng “oo” o “hindi” tungkol sa kanyang 

patunguhan na langit o impiyerno. Binubuksan mo, gayonman, sa kanya ang pagkakataon na magsalita 

tungkol sa paksa. Kadalasang malayang magsasalita ang mga taong di ligtas tungkol sa kung ano ang 

pinaniniwalaan nila o hindi sa buhay na darating.  

 

Ang pananampalataya kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas ang susi. Magtanong at hayaan mo 

siyang magsabi sa iyo ng kanyang paniniwala. Hayaan mong gamitin ng Banal na Espiritu ang tanong na 

ito upang ibaling ang kanyang puso kay Jesus. 

 

Hindi iniwasan ni Jesus ang paksa tungkol sa katunayan na may impiyerno, hindi rin Siya nanatili sa 

paksang iyon. Hindi magandang ideya na ituon ang buong pagpapatotoo mo sa resulta ng pagtanggi kay 

Cristo. Mas malala naman kung lubusan mong iiwasan ito.  

 

Basahin ang Lukas 16:19-31. Gamit ang salaysay tungkol sa mayamang tao at si Lazaro, itinuro ni Jesus na 

ang malinaw na paglalarawan at pagpapatunay na may impiyerno ay hindi makapag-aakay sa taong 

tanggaping may pananampalataya si Jesus. Nagsumamo ang mayaman na isugo si Lazaro mula sa langit 

upang ibalita sa kanyang mga kapatid na lalake kung anong klaseng lugar ang langit at ang impiyerno. 

 “ ‘upang sa kanila’y patotohanan niya, baka pati sila’y mangaparito sa dakong ito ng pagdurusa.’ ” (Lukas 

16:28). Ang sagot ni Abraham ay maraming ulit na sila’y nababalaan na nang higit sa kailangan. Ang sabi 

niya sa kanya, “ ‘kung hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mangahihikayat sila, 

kahit ang isa’y magbangon sa mga patay’ ” (Lukas 16:31).  

 

 

 



 
Natututo ng Paraan Upang Ibahagi si Jesus 

 

 

Araw 3  

Ikaapat at Ikalimang Tanong  
 

IKAAPAT NA TANONG 

Kung babawian ka ng buhay ngayon, saan ka mapupunta? 

 

 Sandaling isulat ang iyong tugon sa tanong na ito, dito sa gilid ng pahina.  

 

Isang babae ang mabilis na sumagot sa ikatlong tanong, “Sa palagay mo ba, may langit at may impiyerno? 

Ng “tiyak na wala.” Nang tanungin siya nitong ikaapat na tanong, naging personal ito. Nang tanungin siya, 

“Saan ka mapupunta?” kaagad siyang sumagot ng, “siyempre sa langit.” 

 

Ang ikatlong tanong ay higit na nangangailangan ng pag-iisip. Ang ikaapat na tanong naman ay 

nangangailangan ng tugon mula sa puso, naaantig ang puso ng iyong kausap na nagiging personal. 

Nagiging napakaseryoso ng mga tao kapag magmumuni-muni sila tungkol sa mga personal na aspeto ng 

kanilang mga buhay. 

 

Kapag sumagot ang tao ng “sa langit,” 

magtanong ng, “Bakit ka papayagan ng Diyos na pumasok sa langit?” Ang kanyang isasagot ay 

makapagbubukas ng kanyang puso sa karagdagang katotohanan. 

 

Karamihan sa mga tao’y determinadong hindi magpahalatang sila’y naaapektuhan ng mapag-usisang mga 

tao. Ginigiba ng proseso ng pag-uusap ang balakid na ito habang kaagad na lumalago ang relasyon. 

Nakaupo ako sa tabi ng mga tao sa eroplano na nagpakilala ng kanilang mga sarili na sila’y hindi gaanong 

nagsasalita, na ang ibig sabihin nila ay wala silang intensiyong makipag-usap. Pagkalipas ng ilang panahon 

sa himpapawid, namamangha ako kung gaano karaming malalalim na mga bagay ang kanilang sinasabi sa 

pag-uusap. 

 

Mas higit na alam at sensitibo ang mga taong di ligtas sa kanilang pagiging di ligtas at mas nangangamba 

sila tungkol sa kanilang espirituwal na kabagbagan kaysa ating pagkaalam. Iyong mukhang pinakamatigas 

sa kanilang kawalang pananampalataya ay maaaring sa totoo lang ang pinakasensitibo kung kakausapin sa 

tamang paraan.  

 

IKALIMANG TANONG 

Kung ang paniniwala mo ay hindi totoo, nais mo bang malaman ang katotohanan? 

 

 Sandaling isulat ang iyong tugon sa tanong na ito, dito sa gilid ng pahina.  

 

Ito ay napakahalagang tanong. Nangangamba ang mga taong mapalagpas ang mga pagkakataon dahil 

lamang sa hindi nalalaman ang tamang impormasyon.  

 

Ang Aking Tugon: 

 

Kung babawian ka ng buhay ngayon, saan ka mapupunta? 

 Langit  Impiyerno  

Bakit?  

 

 Nagiging napakaseryoso ng mga  

tao kapag magmumuni-muni sila  

tungkol sa mga personal na aspeto  

ng kanilang mga buhay. 

 

Ang Aking Tugon: 



Ibahagi si Jesus Nang WalangTakot  

 

Hindi pa ako nakatanggap,  

ni minsan, hindi kailanman  

ng “hindi” na napako.    

 

“Hindi mapagpaliban ang Panginoon 

tungkol sa kaniyang pangako, na gaya  

ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba;  

kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi  

niya ibig na sinoman ay mapahamak,  

kundi ang lahat ay magsipagsisi.”  

2 Pedro 3:9  

 

Tandaan na ang tagumpay ay pamumuhay  

ng iyong buhay Cristiyano, pagbabahagi ng  

ebanghelyo, at pagtitiwala sa Diyos sa mga  

resulta. Ang tagumpay ay hindi pag-aakay  

ng sinoman kay Cristo. 

 

 

Handang magtanong si Jesus ng mga mabibigat na tanong kapag tama ang panahon. Sa pagsunod sa 

Kanyang halimbawa, napakahalaga na maging tuwiran at malinaw ka kapag dumating na sa punto na 

nauunawaan na ng tao ang kahulugan ng pagtanggap kay Cristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. 

 

Ito ay napakahalagang punto sa proseso ng pagpapatotoo. Mayroon lamang dalawang kasagutan sa 

ikalimang tanong, “oo” o “hindi.” Kung ang sagot ay “oo.” magpatuloy sa Ikalawang Hakbang (malakas na 

pagbabasa ng mga talata). Kung ang sagot ay “hindi.,” huminto. Hindi pa ako nakatanggap, ni minsan, 

hindi kailanman ng “hindi” na napako.  Nasabi ko na sa maraming tao, “Kung ang iyong paniniwala ay 

hindi totoo, nais mo bang malaman ang katotohanan? ” Nakatangap ako sa mga tao ng sagot na, “hindi” 

At wala lang akong ginawa. Ang pananahimik ay kadalasang lumilikha ng maraming pag-uusap. 

Karamihan ay nagsabi ng ganito, “Kung ganon, hindi mo ba sasabihin sa akin?” Pabiro kong sinasabing, 

“Bakit pa, hindi, ayaw mo naming malaman.” Sasabihin nilang, “oo” at narito na naman tayo. 

Subalit, kapag nakatanggap ka ng mariing “hindi,” tandaan, hindi mo responsibilidad ang kapasyahan ng 

tao. Ginagamit lamang niya ang kalayaang binigay ng Diyos. Hindi ito naglalarawan ng pagkabigo sa iyong 

lugar. Naging matapat ka at masunurin. 

 

Basahin ang 2 Pedro 3:9 sa gilid na pahina. Ang pasensiya ng Diyos upang magbigay ng higit na mga 

pagkakataon sa mga taong di ligtas na tanggapin si Jesus ang nasa likuran ng pagka-antala ng ikalawang 

pagdating ni Jesus. Ang ibang mga pagkakataon para sa mga taong di ligtas na piliing tanggapin si Jesus ay 

nasa kamay ng Diyos. Matitiyak mong mapagpasensiya ang Diyos, na hindi Niya nais na sinoman ay 

mapahamak. Subalit hindi Niya aalisin kaninoman ang kanyang kalayaang magpasyang maligtas o 

tanggihan Siya. 

 

Maraming mga tao ang nagkaroon na ng tiyak na panahon o pangyayari na nakapagharap sa kanila ng 

pangangailangang tanggapin si Jesus. Nagkaroon si Pablo ng ganitong karanasan habang naglalakad sa 

daan tungong Damasco (Gawa 9:3-19). Marami pang iba ang tila natagpuan si Cristo bilang Panginoon sa 

pamamagitan ng sunod-sunod na mga pangyayari o mga karanasan. Hindi dapat tingnan ng isang 

Cristiyanong nagpapatotoo na ng kanyang pagsisikap ay nabigo kung hindi tumanggap ang tao kay Cristo. 

Maging matiyaga ka. Maaaring ang iyong patotoo ay ang karanasang makapagbubukas ng kanyang puso 

kay Cristo sa kasunod na pakikipagtagpo sa Banal na Espiritu. 

 

Ang maamo at mapagkalingang pagtanggap sa desisyon ng taong tanggihan si Cristo ay malamang na 

magkakaloob ng muling pagkakataon sa panghinaharap. Ang pagkakataong iyan ay maaaring para sa iyo o 

para sa iba. Magsumikap kang magkaroon ng pasensiyang tulad ng sa Diyos upang palaguin ang relasyong 

iyong sinumulan, at makapagbukas ng pinto sa karagdagang mga pagkakataon.  

  

Alam nating marami sa sanlibutan ang nakarinig na ng lunas sa kasalanan. Napagsabihan na silang 

kailangan nilang tumingin kay Jesus ng may pananampalataya sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Marami 

pa ring tumatanggi. Tandaan na ang tagumpay ay pamumuhay ng iyong buhay Cristiyano, pagbabahagi ng 



ebanghelyo, at pagtitiwala sa Diyos sa mga resulta. Ang tagumpay ay hindi pag-aakay ng simoman kay 

Cristo. Ang iyong responsibilidad ay maging tapat sa pag-aakay sa di Cristiyano upang malaman niya na 

ang buhay ay matatagpuan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus bilang Tagapagligtas. Ang 

Banal na Espiritu ang kailangang magdala ng  taong ito sa kaligtasan. Isang dakilang kaaliwan ito na 

malaman na kapag ang ating patotoo ay tila tinaggihan, ang Banal na Espiritu ang patuloy na matiyagang 

mag-uusig, mangungumbinsi, at magmamahal sa indibidwal. 

 

 
Natututo ng Paraan Upang ibahagi si Jesus  

 

 

Pag-isipan mo ang tagpong ito: 

 

Pumasok ka sa isang restawran at inanyayahan ka ni Karen na umupo sa kanyang mesa. Ang pag-uusap ay 

napunta sa iyong pakikibahagi sa kalapit na iglesya. 

 

Siya: “Naisip kong dumalo sa iglesya, ngunit lagi kong naipagpapaliban.” 

 

Ikaw: “Kung ganon, gustong gusto kong sumama ka sa akin. Ano kaya sa susunod na Linggo?”  

  

Siya: “Hindi, hindi sa susunod na Linggo, siguro sa ibang panahon. Hindi pa ako Cristiyano o anopaman. 

Baka subukan ko isang araw.” 

 

Ikaw: ?  

 

Ang pinto ng pagkakataon ay bukas na sa sandaling ito ng pag-uusap. 

 

  

 Basahin ang mga alternatibo sa ibaba at lagyan ng tsek ang nais mong maging tugon.  

 

 Patuloy na aalukin ko siyang dumalo sa simbahan kasama kosa susunod na Linggo. 

 Ibahin ang usapan.  

 Hilingin ang Banal na Espiritu na tulungan niya ako habang ginagamit ko ang unang limang mga 

tanong upang gabayan ang aking kaibigan, malumanay at magalang, sa Salita ng Diyos at sa 

pananampalataya kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. 

 

 

Araw 4  

Hayaang Mangusap ang Bibiya  

Ang ikalawang hakbang sa pagbabahagi kay Jesus nang walang takot ay hayaang mangusap ang Bibliya. 

Ginagamit ng Diyos ang Kasulatan upang baguhin ang buhay ng mga tao. Pag-aralan kung paano hayaang.  

mangusap ang bibliya sa puso ng mga tao. 

 

Ang hakbang na ito ay nagkakaloob ng serye ng mga talata na iyong ipapabasang malakas sa taong di 

ligtas:  

 

1. Roma 3:23  

2. Roma 6:23  

3. Juan 3:3  

4. Juan 14:6  

5. Roma 10:9-11  

6. 2 Corinto 5:15  

7. Pahayag 3:20  

 

Gawin mong bahagi ng iyong disiplinang espiritual na magdala ng maliit na Bagong Tipan sa pitaka o sa 

iyong bulsa. Ang pinakalayunin ng pagtatanong ng limang mga pambungad na tanong ay upang tumungo 



sa mga talata sa Bagong Tipan na bumubuo sa ikalawang hakbang. Bihira mong mararanasan ang  

 

Ang ikalawang hakbang sa  

pagbabahagi kay Jesus nang  

walang takot ay hayaang  

mangusap ang Bibliya. 



Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot  

 

Sa loob ng 2,000 taon, sinuri ng  

mga kalalakihan at ng mga kababaihan  

ang Bibliya, ang ilan ay upang  

mapatunayan itong totoo at ang ilan  

ay upang mapatunayan itong mali.  

Maraming beses na itong napatunayang  

totoo. Ni minsan ay hindi pa ito napatunayang mali. 

 

 

 

Mahalagang mga Prinsipyo:  

 

1. Pakikinig  

“Basahing malakas ang talata.”  

2. Pagtatanong  

“Ano ang sinasabi nito sa iyo?”  

 

pagsalungat mula sa taong di ligtas habang itinatanong mo sa kanya ang unang limang mga tanong. 

Matatagpuan mong ang pagtatanong ay madaling bahagi ng pagbabahagi kay Jesus nang walang takot. 

Kung mayroon mang mangyayaring pagiging depensibo o pagsalungat sa bahagi ng taong di ligtas, 

malamang na darating ito kapag inilabas mo na ang iyong Bagong Tipan. 

 

May dalawang negatibong puna tungkol sa Bibliya ang pinakapangkaraniwan. Ang una ay, “Maraming 

mali sa Bibliya.” Para sa akin ang pinakamabisang tugon ay ito: Ipapahawak ko sa kanya ang aking Bibliya 

at buong pagmamahal na sasabihin ko sa kanyang, “Alam mo, binabasa ko ito sa loob ng maraming taon. 

Maaari kayang pagmagandanglooban mo akong ipakita ang isa sa mga kamaliang iyon?” Walang sablay na 

aaminin niyang wala siya talagang alam kahit anong mga kamalian, ngunit narinig lang niyang sinabi iyon 

ng iba. Tumugon sa pamamagitan ng pagsasabing may pagmamahal na, “Kung ganon, narinig ko na rin ang 

mga opinyong iyon, ngunit wala akong natagpuan kahit isa.” Kaagad sabihing, “Tingnan natin sa Roma 

3:23.” Huwag palakihin ang isyu tungkol sa puna. 

 

Ang ikalawang pinakapangkaraniwang depensibong puna tungkol sa Bibliya ng mga taong di ligtas ay, 

“Maraming mga salin ang Kasulatan. Paano mo malalaman kung ano ang tama?” Ang sagot ko ay, “Oo. 

Tama iyan. Marami ngang mga salin at mga paraphrase kasama ang King James Version, New King James 

Version, New International Version, The Living Bible, New American Standard, Revised Standard, at 

marami pang iba.” Idinadagdag ko, “Alam mo bang bawat isa sa mga Cristiyanong salin na ito ay pare-

pareho ang layunin?” Kadalasang sumasagot ang mga tao ng, “Hindi, hindi ko alam iyan.” Sinasabi ko,  

“Sa matagal na panahon, hindi ko rin nalalaman iyon. Tingnan natin sa Roma 3:23.” Hilingin mo siyang 

agad na basahing malakas ang talata. Wala pa akong natagpuang tumanggi.  

 

Sa loob ng 2,000 taon, sinuri ng mga kalalakihan at ng mga kababaihan ang Bibliya, ang ilan ay upang  

mapatunayan itong totoo at ang ilan ay upang mapatunayan itong mali. Maraming beses na itong 

napatunayang totoo. Ni minsan ay hindi pa ito napatunayang mali. Ipinasulat ng Diyos ang Bibliya na 

walang mali sa mga taong di perpekto. Mapagtitiwalaan mo ang Bibliya. Ibubuhos ng Diyos ang Kanyang 

kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbabasa nito. Mapagtitiwalaan mong mangungusap ang Diyos sa 

pamamagitan nito. 

 

May dalawang mahahalagang mga prinsipyo sa pagbabahagi ng iyong pananampalataya gamit ang mga 

talata sa Bibliya: 

 

 1. Pakikinig. Mahalagang sabihin na, “Pakibasa ng malakas ang talata.” Basahin ang Roma 10:17: “Kaya 

nga ang paniniwala’y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo.” 

Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Ang pakikinig ay ang susi.  

 

May ilang praktikal na mga dahilan kung bakit ipinababasa nating malakas sa taoang mga talata. Kapag 

narinig ng taong di ligtas ang mensahe ng Bibliya, naririnig niya mismo si Cristo na nagpapahayag ng 

mensahe ng kaligtasan. Nais mo ring malaman na binabasa niya ang tamang talata. Ang isang taong hindi 



pamilyar sa mga teksto ng Bibliya ay maaaring mabasa ang maling talata. Ang pagbabasa niya ng malakas 

ang magbibigay sa iyo ng katiyakan na binabasa niya ang tamang talata. 

 
Natututo ng Paraan Upang iBahagi si Jesus  
 

2. Pagtatanong. Mahalagang itanong, “Ano ang sinasabi nito sa iyo?” kapag natapos siyang magbasa ng 

talata.  Basahin ang Lukas 10:25-26: “ ‘At narito, ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at 

siya’y tinutukso, na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? At 

sinabi niya sa kaniya, Ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo?’ ” Ang Salita ng Diyos ang 

gumagawa ng lahat ng pag-uusig. Ang Banal na Espiritu ang gumagawa ng lahat ng pangungumbinsi. Ikaw 

ay nasa Gawain ng pagbubuklat ng mga pahina sa puntong ito. May isa lamang na layunin. Huwag kang 

humarang sa daan ng Diyos. Iyan lang ang iyong gagawin. Makakapagmasid ka sa pagkilos ng Diyos. 

Maririnig mo kung ano ang sinasabi ng Kasulatan sa taong di ligtas. Ang iyong responsibilidad ay makinig. 

Ang iyong tanging mga tugon ay tulad ng, “Umm,” o “Uh huh.”  

 

Tandaan: 

 

• Ang taong di ligtas ang magbabasa ng malakas.  

• Ang taong di ligtas ang magsasalita. Tandaang makinig sa paraang nanaisin niyang magsalita.  

• Ang Banal na Espiritu ang mangungumbinsi.  

• Ang Salita ng Diyos ang magdudulot ng kumbiksiyon.  

 

Tandaan na hindi ka mabibigo, dahil gawain ito ng Banal na Espiritu na magdulot ng kumbiksiyon at 

kumbinsihin ang mga tao tungkol sa kanilang pagiging makasalanan at ng pangangailangan sa kaligtasan sa 

pamamagitan ni Jesucristo.  

 

“ ‘At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, 

at sa paghatol: Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin; Tungkol sa katuwiran, 

sapagkat ako’y paroroon sa Ama, at hindi na ninyo ako makikita; Tungkol sa paghatol, sapagkat ang 

prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na’ ” (Juan 16:8-11).  

 

 Markahan ang Iyong Bagong Tipan  

 

Isa sa mga takot na lumilitaw kapag ang Cristiyano ay nagsimulang tumitingin sa mga talatang gagamitin 

sa pagpapatotoo ay, “Waw, hindi ko kayang sauluhin ang lahat ng mga talata.” Matatagpuan mo ang isang 

kard na nakakabit sa likurang takip na pahina ng sulatang aklat na ito upang matulungan ka. Ito ay 

lehitimong pangtulong para sa mga Cristiyano. Huwag mag-alala, walang masama s pagkakaroon ng maliit 

na kard na may mga talata na gagabay sa tao tungo sa buhay na walang hanggan. Pagpapalain ng Diyos ang 

iyong katapatan sa paglalahad nito sa harapan ng tao. Pagkatapos mong ibahagi si Jesus ng ilang ulit, 

magiging tila kusa na ang lahat.  Ang proseso—pagtatanong at paghihintay habang nangungumbinsi at nag-

uusig ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga Kasulatan—di maglalaon ay nagiging  

natural mula sa normal, maginhawang usapan.  

 

Laging magdala ng pambulsang Bagong Tipan saan ka man pumunta.  Ito ay dapat na nasa salin na 

nauunawaan ng di Cristiyano. Gamitin mo lamang ito sa pagpapatotoo. Dahil ang iyong Bibliyang gamit sa 

pag-aaral ay puno ng mga marka, pangkulay, at mga sulat, maaari itong makalito ito sa taong nagsisikap 

magpokus sa isa o dalawang talata, na marahil ay noon niya lamang nakita. 

  

Tandaan na hindi ka mabibigo, dahil  

gawain ito ng Banal na Espiritu na  

magdulot ng kumbiksiyon at kumbinsihinn  

ang mga tao tungkol sa kanilang pagiging  

makasalanan at ng pangangailangan sa  

kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo.  

 

  

Laging magdala ng pambulsang  

Bagong Tipan saan ka man pumunta. 

.  



Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot  

 

“Bakit naparito si Jesus upang mamatay?”  

 

Markahan ang Roma 3:23. Hilingin mo sa taong kunin ang iyong Bibliya at basahin ang Roma 3:23, at 

makakatulong ang kulay na matagpuan niya itong mabilis. 

  

Sa gilid ng pahina ng iyong Bibliya, isulat ng bolpen ang “Roma 6:23” (Dahil kadalasan ako’y nakaupo sa 

tapat ng aking kausap, isinulat ko ang talata sa itaas na gilid ng pahina at pabaliktad). Habang binbasa ng 

tao ang Roma 3:23, makikita mo ang kasunod na talata sa gilid ng pahina. Matutulungan ka nitong tandaan 

kung saan hahanapin ang kasunod na talata. 

 

Markahan ang Roma 6:23 at bilugan ang mga salitang kasalanan at kamatayan. Isulat ang salitang 

impiyerno sa ibabaw ng salitang kamatayan. Bilugan mo rin ang salitang “kay” (o sa pamamagitan sa ibang 

salin) na nauuna sa “Cristo Jesus na ating Panginoon.” Isulat ang “Juan 3:3” sa gilid. 

 

Markahan ang Juan 3:3, at isulat ang “Juan 14:6” sa gilid. Iguhit ang krus sa gilid malapit sa Juan 3:3. 

Gumuhit ng X sa tabi ng krus. Malapit sa krus na iyong iginuhit, isulat ang tanong na, “Bakit naparito si 

Jesus upang mamatay?” Ang X ay nagpapaalala sa iyo na ito lang ang hindi kasali sa proseso. Hindi mo 

nais itanong ang, “Ano ang sinasabi nitong talata sa iyo?” pagkatapos mabasa ng tao ang talatang ito, dahil 

maaring makapaglagay ka ng puwersa  na hindi naman kailangan. Hindi maraming mga taong di ligtas ang 

nakakaalam ng sagot sa tanong na ito. Maaaring maramdaman niyang nailalagay siya sa alanganin.  

 

Markahan ang Juan 14:6, at isulat ang “Roma 10:9-11” sa gilid.  

 

 Markahan ang Roma 10:9-11, at isulat ang “2 Corinto 5:15” sa gilid..  

 

 Markahan ang 2 Corinto 5:15, at isulat ang “Pahayag 3:20” sa gilid.   

 

 Markahan ang Pahayag 3:20.  

 

Tingnan ang kard na Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot (nakakabit sa likurang takip na pahina nitong 

sulatang aklat). Isa sa mga ito ay maaari mong ilagay sa iyong bulsa o iipit sa iyong Bibliya. Hindi ka dapat 

mag-atubiling tumingin sa mga sulat sa gilid ng pahina o gamitin ang kard upang mahanap mo ang mga 

talatang babasahin. Walang ebidensiya na ang mga di mananampalataya ay mas nakikinig sa taong tila 

saulado ang lahat ng mga talata sa Bibliya. Kadalasan, sila’y mas komportableng malaman na ang isang 

Cristiyano ay gumagamit ng pangtulong upang hanapin ang mga talata. Nauunawaan nilang hindi 

kailangang ang isang tao ay iskolar na di pangkaraniwan o estudyante ng bibliya upang hanapin ang daan 

ng kaligtasan, kapayapaan at pag-asa. 

 

 
 Natututo ng Paraan Upang Ibahagi si Jesus  

 

 

Araw 5  

Gamitin ang Salita ng Diyos  
 

Obserbahan kung paanong ang dalawang prinsipyo ng pakikinig at pagtatanong ay bahagi ng pamamaraang 

ito.   

 

Unang Talata—Roma 3:23  

Hilingin sa taong basahin ng malakas ang Roma 3:23 : “Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi 

nagakaabot sa kaluwalhatian ng Dios.” Ituro sa minarkahang talata sa iyong Bibliya. Huwag ipagwalang 

bahala kapag binabasa ng tao ang mga talatang makapagbabago ng kanyang buhay.  

Pagkatapos basahin ng tao ang talata, magtanong ng, “Ano ang sinasabi ng talatang ito sa iyo?” 

 

 Sandaling isulat ang iyong tugon sa tanong na ito dito sa gilid ng pahina.  

 



Ang isasagot marahil ng tao sa tanong mo ay “Lahat ay nagkasala.” Alam mo ba ang kasunod mong 

gagawin? Pagkatapos makinig, buksan ang pahina sa Roma 6:23. Hindi magkakaroon ng argumento o 

negatibong sagutan. Bakit? Dahil hindi mo ipinipilit ang iyong interpretasyon. Ang Banal na Espiritu ang 

gagawa ng lahat ng pag-uusig. Ikaw ay tagabuklat ng pahina sa puntong ito. Ang iyong layunin ay huwag 

humarang sa daan ng Diyos. Iyan lang ang iyong gagawin. 

 

Habang nagsasalita ang tao tungkol sa Roma 6:23, maaari niyang sabihin ang tungkol sa mga kasalanang 

hindi niya ginawa. Maaaring ipagtanggol niya ang kanyang sarili na hindi siya pumatay, nagnakaw o 

gumawa ng iba pang madramang mga bagay na malinaw na kasalanan. Hindi kailangang gumugol ng 

panahon upang ipaliwanag ang kasalanan. Maaari mong tukuyin na ang pamantayan ng Diyos sa 

sanglibutan ay pagiging perpekto. Karamihan sa atin ay aaminin agad na wala tayong kilalang perpekto 

tulad ng Diyos. Ipinapakita ng Bibliya na ang kaluwalhatian ng Diyos ang ating pamantayan. Ang ating 

mga kasalanan ay tumatayong salungat sa kaluwalhatian ng Diyos. Pinatatayo tayo nitong nangangailangan 

ng Kanyang pagtubos. Sa Roma 3:23, pinagtitibay ni Pablo ang katotohanan na ang Diyos ang humahatol, 

anopaman ang uri ng pamumuhay o relihiyon ng isang tao. Sinasabi niya sa atin na “Walang gumagawa ng 

mabuti, wala, wala kahit isa” (Roma 3:12). Kaya lahat ng tao ay nagkasala at hindi naglalarawan ng 

katuwiran at pagiging perpekto ng Diyos.   

   

 Isang magandang paraan upang maipaunawa sa tao na ang “Lahat ay nangagkasala” ay basahin ang Mateo 

22:37: “ ‘Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong 

pagiisip mo.’ ” Maitatanong mong, “Minahal mo na ba ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip, at 

kalakasan?” Sasabihin nilang, “hindi pa.” Tumugon ng, “Iyan ang ibig sabihin ng kasalanan.” 

 

 Ang katotohanang ito ang magpapaunawang higit sa salitang “kasalanan” na iyong binilugan o minarkahan 

sa Mga Taga Roma 6:23, sa taong binabahaginan mo. 

 

Ikalawang Talata—Roma 6:23  

Hilingin mo sa taong basahing malakas ang Roma 6:23 “Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay 

kamatayan; datapuwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus 

na Panginoon natin.” 

 

Pagkabasa niya, tanungin, “Ano ang sinasabi nito sa iyo?” 

 

 Sandaling isulat ang iyong tugon sa tanong na ito, dito sa gilid ng pahina.  

 

Gumamit ng bolpen at bilugan ang salitang kasalanan o ituro mo ito kung binilugan mo na. Ipakita mo na 

ang binilugang salita ay kasalanan, hindi mga kasalanan. Kung hindi mo pa nabilugan, bilugan ang   

 

 

“Sapagkat ang lahat ay nangagkasala  

nga, at hindi nagakaabot sa kaluwalhatian  

ng Dios.”  

Roma 3:23 

 

 

 

 Ang Aking Tugon:  

 

“Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan  

ay kamatayan; datapuwat ang kaloob na 

walang bayad ng Diyos ay buhay na walang  

hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.”  

Roma 6:23 

 

 

Ang Aking Tugon:  

 
 

 

 

 



Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot 

 

Maraming paraan upang ibahagi 

ang iyong pananampalataya, ngunit  

may kakaibang kapangyarihang  

mapapaloob kapag ginamit mo ang  

Kasulatan. 

 

salitang kamatayan. Isulat ang salitang impiyerno sa ibabaw ng salitang kamatayan. 

 

Sabihin mo ng ganito, “Napansin mo ba sa aking Bibliya na binilugan ko ang salitang “kasalanan?” Ituro 

ang salita. Bigyan ang tao ng pagkakataong tumugon. Sabihin sa kanya na, “Pinapaalala nito na hindi 

sinabing mga kasalanan. Sinasabi ng Diyos na ang isang kasalanan ay makapagdadala sa akin sa impiyerno. 

Ituro mo ang iyong sarili upang ipakita mo na ikaw ay makasalanan din at hindi ka nagmamataas sa iba. 

Pagkatapos ay idagdag mo, “Napansin mo bang isinulat ko ang impiyerno sa itaas ng salitang kamatayan? 

Sa Bibliya, ang kamatayan ay kalimitang tumutukoy sa impiyerno. 

 

Ituro mo ang salitang “sa” (o “sa pamamagitan” ayon sa ginagamit mong salin) na iyong binilugan. Ipakita 

mong binilugan mo ang salitang ito upang maalala mo na ang pagiging Cristiyano ay pagkakaroon ng 

relasyon kay Jesucristo. Maraming mga taong di ligtas ang walang mapanghahawakang pag-asa sa 

kanilang mga gawa, tulad ng pagpapabautismo o pag-anib sa iglesya. 

 

Ang Roma 6:23 ay ginagamit ng Banal na Espiritu upang ipakita sa taong di ligtas sa siya’y walang pag-asa 

kung walang pananampalataya kay Jesus at pagsusuko upang mamuhay para sa Kanya.  

Ilalantad ng Salita ng Diyos ang mga maling batayan ng pag-asa. Maipapaunawa ng Banal na Espiritu sa 

taong di ligtas ang mas maraming bagay sa simpleng pagbabasa ng mga talata kaysa sa iyong mga 

masasabi ng malakas. 

 

Maraming paraan upang ibahagi ang iyong pananampalataya, ngunit may kakaibang kapangyarihang  

mapapaloob kapag ginamit mo ang Kasulatan. Masosorpresa ka kung gaano kabilis makumbinsi ang ilan sa 

mga taong di ligtas tungkolsa pangangailangan nilang pagtiwalaan si Jesus bilang Panginoon at 

Tagapagligtas. Masdan mong kumikilos ang Diyos habang patuloy mong ginagabayan ang taong di ligtas 

sa basahin ang mga talata. 

 

Nahilingan akong payuhan ang isang kabataang babae na may mabigat na problema. Pagkatapos ko siyang 

tanungin ng limang mga tanong sa unag hakbang, halatang kaunti lang ang kanyang alam sa Bibliya o 

Cristiyanismo. Wala pang nakapagbahagi sa kanya tungkol kay Jesus. Pinayagan niya akong buksan ang 

aking Bibliya. Binasa niya ang Roma 3:23 ng malakas at sinabi niya sa akin kung ano ang ibig sabihin nito 

sa kanya. Binuksan ko a Roma 6:23 at sinabi ko sa kanyang basahin niya ito ng malakas. Binigkas niya ang 

talata ng marahan at malinaw, “Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwat ang kaloob 

na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.” Sinabi ko, 

“Ano ang sinasabi ng talata sa iyo?” Tumugon siyang nag-iisip, “Kailangan kong humingi ng kapatawaran 

sa Diyos para sa lahat ng akingmga kasalanan at anyayahan si Jesucristo sa aking puso.” Nabigla ako. Iyon 

ba ang sinasabi ng talata? Hindi ganoong ganoon. Saan niya nakuha ang sagot? Sa Banal na Espiritu.  

 

Hindi ko sinabing, “Hintay muna, mayroon pa akong limang mga talata.” Gamit ang kapangyarihan ng 

Kasulatan, maaaring ihayag ng Diyos ang katotohanan sa isa o sa maraming talata. Bubuksan mo lang ang 

mga pahina at magtatanong.  

 

Huwag matakot magpatotoo kaninoman. Unawaing ang kanilang mga karanasan, mga paglaban, mga 

pagtutol, at mga akala ay may bahagi sa kanilang desisyon. Ngunit ang Banal na Espiritu ay mas 

makapangyarihan at ang pag-ibig ng Diyos ay mas dakila kaysa anumang makapagpapadilim ng puso. 
 

Natututo ng Paraan Upang Ibahagi si Jesus  

 

 

Ikatlong Talata—John 3:3  

Hilingin sa taong basahin  ang  Juan 3:3 nang malakas: “ ‘Maliban na ang tao’y ipanganak na muli, ay hindi 

siya makakakita ng kaharian ng Diyos.’ ”  

 

Ituro ang krus na iyong iginuhit at magtanong, “Bakit naparito si Jesus upang mamatay?” ( Ang “X” na 



iyong iginuhit ay nagpapaalala sa iyo na ito ay hindi kasali sa paggamit ng tanong na, “Ano ang sinasabi ng 

talatang ito sa iyo?”). Karamihan sa mga tao ay tutugon ng, “Pumarito siya upang mamatay para sa 

kasalanan.” Tumugon, “Tama iyan. Tandaan ang talatang kababasa mo pa lamang —ang kabayaran ng 

kasalanan ay kamatayan.”  

 

 Isulat ang iyong tugon sa tanong na ito dito sa gilid ng pahina.  

 

Ikaapat na Talata—Juan 14:6  

Buksan sa  Juan 14:6 at hilingin sa taong basahin ito ng malakas: “ ‘Ako ang daan, at ang katotohanan, at 

ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.’ ”  

 

Pagkatapos ay magtanong, “Ano ang sinasabi ng talatang ito sa iyo?” 

  

 Isulat ang iyong tugon sa tanong na ito dito sa gilid ng pahina.  

 

 

Marahil ay sasabihin niyang walang ibang daan upang makasama mg Diyos maliban sa pamamagitan ni 

Jesus. Maliwanag ang talata, at hindi mo na kailangang dagdagan pa ito upang makuha ng tao ang mensahe 

nito.  

 

Maaaringmagtanong ang taong di ligtas tungkol sa iba pang mga daan na maaaring makapagdala sa tao sa 

langit. Hindi mo na kailangang subuking magdepensa laban sa mga posisyong iyon. Mananatili ang Juan 

14:6  sa isip ng tao. Angpagbabahagi kay Jesus sa pag-uusap sa taong di ligtas ay lagging pinakamabisa 

kapag ang nagpapatotoong Cristiyano ay hindi sumusubok na magpaliwanag o pasubalian ang lahat ng mga 

maling aral at mga ideya na kumakalat sa buong lipunan. Ang susi sa pagbabahagi kay Jesus nang walang 

takot as ihayag kung ano ang sinasabi ng Bibliya aat hayaan itong tumindig sa sarili.  

 

Ikalimang Talata—Roma 10:9-11  

Hilingin mo ang taong basahin ng malakas ang Roma 10:9-11: “Sapagkat kung ipahahayag mo ang iyong 

bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga 

patay ay maliligtas ka: Sapagkat ang tao’y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid; at ginagawa sa 

pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa 

kaniya’y nagsisampalataya ay hindi mapapahiya.” 

 

Pagkatapos ay tanungin niya, “Ano ang sinasabi nito sa ito?”  

 

 Isulat ang iyong tugon sa tanong na ito dito sa gilid ng pahina.  

 

Isa sa pinakamahirap paniwalaan ng maraming tao ay maaari silang mapatawad. Maaaring hindi mo alam 

ang mga kasalanan ng taong di ligtas. Ngunit matityak mong karamihan sa kanila ay may particular na 

kasalanang pag-iisipan nila. Maaaring iniisip niya ang tungkol sa pakikiapid, paglalasing, poot sa asawa o 

kaaway, mapait na puso, pamumuhay sa kasinungalingan tungkol sa nakaraan, o anumang napakaraming 

mga kasalanang bumabagabag sa mga tao. Gawin ang iyong bahagi na ipabasa sa tao ang Salita ng Diyos. 

Matititiyak mong ibubuhos ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan.  

 

“ ‘Maliban na ang tao ‘y ipanganak  

na muli, ay hindi siya makakakita  

ng kaharian ng Diyos.’ “  

 

John 3:3  

 

Ang Aking Tugon:  

 

“ ‘Ako ang daan, at ang katotohanan,  

at ang buhay: sinoman ay di  

makaparoroon sa Ama, kundi sa  

pamamagitan ko.’ “  

 

John 14:6  

 



Ang Aking Tugon:  

 

“Sapagkat kung ipahahayag mo  

ang iyong bibig si Jesus na Panginoon,  

at sasampalataya ka sa iyong puso na  

binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga  

patay ay maliligtas ka: Sapagkat ang tao’y  

nanampalataya ng puso sa ikatutuwid;  

at ginagawa sa pamamagitan ng bibig  

ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Sapagkat  

sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa  

kaniya’y nagsisampalataya ay hindi mapapahiya’ ”  

 

Roma 10:9-11 

 

 

 Ang Aking Tugon: 



Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot  

 

Ang prinsipyo ng “basahing muli.” 

 

“At siya’y namatay para sa lahat,  

upang ang nangabuhay ay huwag  

nang mabuhay pa sa kanilang sarili,  

kundi doon sa namatay dahil sa  

kanila at muling nabuhay.” 

 

2 Corinto 5:15  

 

 Ang Aking Tugon:  

 

  

Ano kaya kung magtanong ang tao kung patatawarin ba ng Diyos ang mga mamamatay tao o silang mga 

nakagawa ng mga nakakasuklam na kasalanan? Hayaang mangusap ang Bibliya. Ipabasang muli sa tao ang  

Roma 10:9-11. Magtiwala sa Banal na Espiritu na turuan ang taong iyon ng katotohanan tungkol sa 

pagpapatawad ng Diyos. 

 

Ang iyong layunin ay hikayatin ang taong ligtas na sumagot ng tiyak na “oo” sa tanong na, “Kasama ba 

ako sa tinutukoy ng katotohanan sa Roma 10:9-11?” Kikilos ang Banal na Espiritu sa puso ng tao upang 

tulungan siyang makaunawa sa walang kondisyong pag-ibig ng Diyos.  

 

Mahalagang malaman kung ano ang gagawin upang maiwasan ang pagtatalo o pagiging depensibo kapag 

ang taong di ligtas ay hindi nakakaunawa. Gamitin mo ang tinatawag kong prinsipyo ng “basahing muli” na 

sumusunod sa pagbabasa ng malakas ng anumang talata na hindi niya maunawaan. Ganito gumagawa ang 

prinsipyong ito: Kapag may hindi nauunawaan o mali ang pang-unawa sa isang talata sa Kasulatan, 

hilinging may pagmamahal na basahin niyang muli ito. Isaisip mong ipinagtatanggol ng Diyos ang 

Kanyang Salita sa loob ng daan daang taon na. Gagabayan ng Banal na Espiritu ang taong iyon sa 

katotohanan. May isang kamangha-manghang bagay tungkol sa kung paano binubuksan ng Diyos ang puso 

ng pang-unawa kapag binabasang malakas ng tao ang Bibliya. Ang Diyos mismo ang saksi sa katotohanang  

ibinabahagi mo. 

 

 

Ikaanim na Talata—2 Corinto 5:15  

Ipabasang malakas sa tao ang 2 Corinto 5:15: “At siya’y namatay para sa lahat, upang ang nangabuhay ay 

huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa  

kanila at muling nabuhay.” 

 

Pagkabasa, magtanong, “Ano ang sinasabi ng talatan ito sa iyo?”  

 

 Isulat ang iyong tugon sa tanong na ito dito sa gilid ng pahina.  

 

Kailangang maunawaan ng taong di ligtas na ang kaligtasan-- na ipinangako sa pamamagitan ng kamatayan 

ni Jesus-- ay dumarating sa lahat ng may panampalatayang nagsuko ng kanilang mga buhay sa Kanya. 

Pantay pantay tayong lahat sa krus. Mula sa ating pagsuko kay Cristo bilang Tagapagligtas, panloob na 

binago tayo upang magkaroon ng bagong buhay. Nang isuko nating may pananampalataya ang ating mga 

buhay kay Cristo, hindi na tayo alipin ng kasalanan at ng makasariling mga pagnanasa. Naibaling ang ating 

mga puso kay Jesus at sa Kanyang halimbawa kung paano tayo mamumuhay. Pinalaya ang puso ng 

Cristiyano sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu mula sa pagiging makasarili tungo sa 

pagiging maka-Cristo, na siyang nagpupuspos sa atin ng malasakit para sa kapwa. 

 

 

Ikapitong Talata—Pahayag 3:20  

Ipabasang malakas sa tao ang Pahayag 3:20: “ ‘Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang 

sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo 

niya, at siya’y kasalo ko.’ ” 

 

Pagkabasa, magtanong, “Ano ang sinasabi nito sa iyo?” 



 
 

 Natututo ng Paraan Upang Ibahagi si Jesus  

 

 

 

 Isulat ang iyong tugon sa tanong na ito dito sa gilid ng pahina.  

 

 

 

Nais mong maunawaan niya na ang pagbubukas ng kanyang pus okay Jesus ay kanyang kapasyahan. 

Gustong gusto ni Jesus na pumasok sa ating mga buhay, ngunit hindi Niya kailanman pupuwersahing 

buksan ang pinto. 

 

Gamitin natin ang talatang ito upang matutuhan pang higit ang pagsasagawa ng prinsipyo ng “basahing 

muli.” Naipabasa ko na ng malakas sa mga tao ang Pahayag 3:20 at hiniling ko sa kanilang sabihin sa akin 

kung ano ang sinasabi nito sa kanila, ngunit ang narinig ko lamang ay maling interpretasyon. Ang 

karaniwang maling interpretasyon ay, “Sinasabi nito na bubuksan ni Jesus ang pinto at papasok sa puso ng 

tao.” Ngunit hindi sinasabi ng talata na bubuksan nbi Jesus ang pinto. Bawat indibidwal ay kailangang 

magbukas ng pinto, at saka papasok si Jesus. Hindi ipipilit ni Jesus ang Kanyang sarili sa puso ng tao. 

Hindi Siya papasok sa isang buhay ng walang paanyaya. Ang pinakamagandang tugon kapag napansin ong 

hindi nakakaunawa ng tao ay sabihin lang na, “Pakibasang muli.” Hindi mo siya itinutuwid o inililigtas. 

Hinahayan mo lang na kumilos ang Banal na Espiritu. 

 

Sa pagtatapos ng linggong ito, mahalagang malaman na gagawa ang Diyos sa pamamagitan mo. Ang 

paghiling sa isang taong di ligtas na gumawa ng espirituwal na desisyon ay nangangailangan ng antas ng 

matalik na ugnayan na nagdudulot ng pagkatakot sa mga Cristiyano. Ang paggamit ng limang mga tanong 

at  pagpapabaya sa Kanyang mangusap sa pamamagitan ng Kanyang Salita ay nagiging mabisa lamang 

pagkatapos mong buksan ang iyong puso sa Diyos. Ang kailangan mo lang ay maging masunurin. Ang 

Diyos ang bahala sa iba. Kapag tapat na binuksan mo ang iyong puso, magkakaroon ka ng tunay na pag-

ibig sa mga taong di ligtas. Kapag inibig mo ang taong di ligtas, tatanggapin mo ang responsibilidad ng 

pagbabahagi kay Jesus. Ngayon ay handa ka ng isagawa ang iyong mga natutuhan nitong unang dalawang 

lingo at tumugon sa hamon. 

 

Panahon na upang magpatuloy sa huling hakbang sa pagbabahagi kay Jesus nang walang takot. Sa susunod 

na lingo, sisimulan mong Makita kung gaano kasimple ang mag-akay ng tao sa presensiya ni Cristo mismo.  

 

 

  
1Hinango kay Alan Nelson, Five Minute Ministry (Grand Rapids: Baker Books, 1993), 41-49.  

  

 

“ ‘Narito ako’y nakatayo sa pintuan  

at tumutuktok: kung ang sinoman ay  

duminig ng aking tinig at magbukas  

ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at  

hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko.’ ” 

 

Pahayag 3:20 

 

  

Ang Aking Tugon: 

 

 

 Takdang aralin: 

Ibahagi ang pambungad  

na mga tanong sa kahit  

isang tao sa linggong ito. 

 

 



Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot  

 

Tandaan na ang pagbabahagi ng  

iyong pananampalataya kay Jesus  

ay hindi nangangahulugang walang  

takot. Ang ibig sabihin nito ay pagiging  

handa na tulungan ang mga tao na  

walang pag-asa kung hindi ka tutugon. 

 

 

Linggo 3  

_______________________________________ 

Tumutugon sa Hamong Ibahagi si Jesus  

 
 

May nakapagsabi sa akin minsan na maging handa sa anumang pagkakataon. Hindi mo alam kung kalian 

ang iyong pghahanda ay makapagliligtas ng buhay ng isang tao. Ang paying ito ay naging higit na malinaw 

nang biglang tumayo ang isang lalaki sa restawran, at nahulog niya ang baso mula sa mesa. Itinaas niya ang 

kanyang mga kamay at nagsisikap na huminga. May pagkaing bumara sa kanyang lalamunan, at ang 

kanyang asawang nagpanik ay hindi makatugon sa anumang paraan. Sumulyap ako sa paligid ng silid , 

umaasang may agad na lalapit  at isasagawa ang maniobrang Heimlich. Ngunit ang lahat ay tulad ko ring 

lumilinga-linga naghahanap ng tutulong.Walang lumalapit sa kanya. Nagpupunyagi ang lalaki at 

nagsisimulang bumagsak. Pinuntahan ko siya at isinagawa ang maniobra. Mabilis na naalis ang pagkaing 

nakabara, at narinig ko ang inanasahang tunog ng malalim na paghinga. Dahil alam ko ang maniobrong ito, 

naging handa ako sa pagligtas ng buhay ng lalaki. 

 

Maraming mga tao na nakasaksi ng pangyayari ang lumapit sa aking mesa at nagpahayag ng pasasalamat 

na natulungan ko ang lalaki. Isang ginoo ang nagsabing, “Labis akong nagpapasalamat na alam mo ang 

dapat gawin. Sa tingin ko wala ni isa sa amin ang natutong gawin ang iyong ginawa. Maaari mo bang 

sabihin kung saan ako maaaring matuto ng ginawa mo? Iniisip ko kung ano ang maaring mangyari kung 

walang nakakaalam ng dapat gawin. Gusto kong maging handa kung sakaling mangyari ulit ang tulad nito 

at ako lang ang maaaring naroon”. 

 

Ang asawa ng lalaki ay nag-iwan ng sulat sa kahera para sa akin. Sinasabi nitong, “Salamat. Nais 

magpasalamat ng aking asawa, ngunit labis na nahihiya at nanghihina hindi pa kayang magsalita ng 

anuman. Labis kaming nagpapasalamat na hindi ka natakot na tulungan kami.” 

 

Subalit walang mas takot pa kaysa akin. Hindi ang kawalan ng takot ang nakapagbago ng pangyayari 

sa  isang taong tumutugon. Mayroonakong puso sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Natitiyak 

kong ang iba sa silid na iyon ay nais ding tumulong. Natakot akong mabigo. Higit akong namgamba na 

hindi ko gawin ang nararapat, gayong alam kong ang buhay ng lalaki ay nakasalalay sa aking pagkilos. 

Nalaman kong maaaring ako lang ang pag-asa ng isang taong ang buhay ay nakabingit. 

 

Gamit ng tatlong mga hakbang sa Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot, magiging handa kang magligtas ng 

mga buhay. Ang ikatlong hakbang ang sentro ng karanasan sa pagpapatotoo, nag-aakay sa taong hanapin 

ang panghabang panahong relasyon kay Cristo. 

 

Tandaan na ang pagbabahagi ng iyong pananampalataya ay hindi nangangahulugang walang takot.Ang ibig 

sabihin nito ay pagiging handa na tulungan ang mga tao na walang pag-asa kung hindi ka tutugon. Ang 

buhay ng isang tao ay maaaring nakasalalay sa iyong paghahanda at pagnanais na maglingkod. Ito ang 

bahagi ng proseso ng pagpapatotoo na pinakakinatatakutan ng karamihang Cristiyano. Ang paghikayat na 

magpasya ay minsan isang malaking hadlang sa pagpapatotoo. Subalit ang paghingi ng kapasyahang pabor 

kay Cristo ay hindi dapat maging panahon ng pagkatakot. Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay 

kikilos sa buhay ng taong di ligtas. Maasahan mong ang Kanyang kapangyarihan ay higit na mahahayag 

kapag dumating na ang oras ng pagpapasya. 



  

 
 Tumutugon sa Hamong Ibahagi si Jesus  
 

  

Araw 1  

Magwakas Gamit ang mga Susing Tanong  
 

Narito ang paraan kung paano haharapin ang panahon ng pagpapasya. Ang pagpapatotoo sa tao ay hindi 

nakasalalay sa kung ano ang iyong alam. Nakasalalay ito sa Persona na iyong kilala. Iyan ay mahalagang 

katotohanan na isasaisip upang maibahagi si Jesus nang walang takot. Ikaw ay gumagawang kasama ang 

Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat ng kapangyarihan sa kalangitan ay kakawala para sa sandaling 

ito na ang isang taong di ligtas ay nag-iisip pagtiwalaan si Jesus at isuko ang kanyang buhay sa Kanya. 

Ang ebanghelyo ay simple. Napakasimple nito na kahit mga bata ay kayang maunawaan ito. Walang 

dahilan upang ang matanda ay hindi ito maunawaan at maibahagi. 

 

Tandaan, ang limang pambungad na mga tanong ay dinisenyo upang matulungan kang matuklasan ang 

kalagayang espirituwal ng tao at upang magbukas ng daan na gamitin ang Bibliya. Maraming mga taong di 

ligtas ang nagnanais na matagpuan ang paraan upang matanggap ang mga pangako ng Kasulatan. 

Kailangan lang nila ang gagabay gamit ang Bibliya upang ituro kung paano. Ang ilang mga tao ay lalapit 

na may kumbiksiyon bago pa man makumpleto ang lahat ng mga hakbang. Kapag ang tao’y nagpapakita ng 

mga palatandaan na siya ay handa ng gumawa ng kapasyahan para kay Cristo, pinakamabuting agad 

tumungo sa pagtatanong na gagabay sa kanyang gawin iyon. 

 

Pinili ko ang limang pangwakas na mga tanong na magbibigay daan. Matatagpuan mo ang mga tanong na 

ito na nakaimprenta sa kard na nakakabit sa likurang takip na pahina ng sulatang aklat na ito. Iipit mo ang 

kard na ito sa iyong bibliya. Bawat tanong ay umuugnay sa isa sa mga talata na binasang malakas ng taong 

di ligtas. Sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, gagamitin ng Banal na Espiritu ang Kasulatan upang ihanda 

nag puso ng tao sa mga tanong.  

 

 

1. Ikaw ba ay makasalanan? Ang mga taong nakabasa ng Kasulatan at nagbukas ng kanilang mga puso as 

magsasabi ng “oo.” 

2. Nais mo ba ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan? Maaaring naihanda na ng Banal na Espiritu ang 

puso ng taong di ligtas na maunawaan ang pagtanggap ng kapatawaran ay kanyang malayang kapasyahan.  

 

Ang pagpapatotoo sa tao ay  

hindi nakasalalay sa kung ano  

ang iyong alam. Nakasalalay ito  

sa Persona na iyong kilala.  

  

 



Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot  

 

Ang aking tugon:  

 

1. Ikaw ba ay makasalanan?  

 Oo  Hindi  

2. Nais mo ba ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan?  

 Oo  Hindi  

3. Nananampalataya ka bang namatay si Jesus sa krus para sa iyo at nabuhay na muli?  

 Oo  Hindi  

4. Handa ka na bang isuko ang iyong buhay kay Cristo?  

 Oo  Hindi  

5. Handa ka na bang anyayahan si Jesus sa iyong buhay at sa iyong puso heart?  

 Oo  Hindi  

 

Lahat ng kapangyarihan sa kalangitan  

ay gumagawa. Huwag kang humadlang.  

Manahimik at manalangin, at hayaang  

gawin ng Banal na Espiritu ang Kanyang gawain. 

 

 

3. Nananampalataya ka bang namatay si Jesus sa krus para sa iyo at nabuhay na muli? Kailangang 

maunawaan ng tao na kailangang ilagak niya ang kanyang tiwala kay Cristo upang maisilang na muli. 

4. Handa ka bang isuko ang iyong buhay kay Cristo? Magbubukas siya sa katotohanang ang tanging daan 

upang magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesuscristo 

bilang Panginoon at Tagapagligtas. 

5. Handa ka na bang anyayahan si Jesus sa iyong buhay at sa iyong puso? Kung ang tao’y handa na, 

gagamitin ng Banal na Espiritu ang Pahayag 3:20 upang hikayatin siyang buksan ang pinto ng kanyang 

puso sa pagsuko kay Jesus. 

 

Matututuhan mong itanong ang mga ito sa komportableng paraan, at makikita mo kung ano ang magagawa 

ng Banal na Espiritu kapag ang puso ay pinainit ng pag-ibig ng Diyos. Magkakaroon ng pagkakataon ang 

Banal na Espiritu upang hipuin ang puso ng taong di ligtas. Hindi ka nakipagtalo o namilit ng tao. Ikaw ay 

naging mabuti at maalalahaning tagapakinig ng kanyang mga kaisipan tungkol sa mga bagay na 

espirituwal. Mamamangha ka kung gaano kasimple ito. Magagalak kang makita ang Diyos na gumawa at 

mararanasan mo ang kalayaan mula sa pagkabigo. 

 

Manampalataya kang gagawa ang Diyos kapag itinanong mo ang huling tanong, “Handa ka na bang 

anyayahan si Jesus sa iyong buhay at sa iyong puso?” 

 

Pagkatapos ng tanong na ito sa iyong kard ng Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot 

(nakakabit sa likurang takip na pahina), pansinin ang mga salitang ito: “Manahimik” at “manalangin.” 

Kapag itinanong mo ang huling tanong, manahimik at manalangin. Bigyan ng panahon ang tao na sabihin 

ang anumang nais niya. Tahimik na manalangin habang ikaw ay nakikinig. Kikilos ang Banal na Espiritu sa 

puso ng tao. Pangako Niya iyon. Mapagtitiwalaan mo Siyang tutupad sa Kanyang Salita.. 

 

Naitanong mo na sa tao ang pinakamahalagang tanong na maitatanong sa kanyang buhay. Naipakita mo na 

mayroon kang dakilang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanya. Hindi mo alam kung mabubuhay pa siya 

nang sapat upang magkaroon  ng isa pang pagkakataon. Seryosohin mo iyan. Lahat ng kapangyarihan sa 

kalangitan ay gumagawa. Huwag kang humadlang. Manahimik at manalangin, at hayaang gawin ng Banal 

na Espiritu ang Kanyang gawain. 

   

Ang dalawampung segundo ng katahimikan ay parang 10 minuto sa karamihan sa atin. Nakakita na ako ng 

mga taong namawis ng buo buo. Huwag kakaligtaang ang taong ito ay nakikipagbuno kay Satanas tungkol 

sa kung sino ang magkokontrol ng kanyang buhay. Manalangin ng tahimik. Ang taong di ligtas na ito ay 

gagawa ng desisyon na sumunod kay Jesus o kay Satanas. Paging abalahin mo ang iyong isipan sa 

panalangin upang hindi mo magambala ang katahimikan. 

  

May dalawang posibleng sagot lamang kapag itinanong mo, “Handa ka na bang anyayahan si Jesus sa 

iyong buhay at sa iyong puso?” Ang mga sagot ay “oo” o “hindi.” Kadalasan babasagin ng tao ang 



katahimikan ng simpleng “oo” o “handa na ako.” Tanungin siya, “Ano ang nais mong gawin?” 

Pakigabayan siyang sabihin nang tiyak na nais niyang anyayahan si Jesus sa kanyang buhay. 

 

Sa sandaling ipahayag niyang nais niyang anyayahan si Jesus sa kanyang buhay, alukin mo siyang 

pangunahan sa panalangin ng pagsisisi at pananampalataya. Ang panalanging sumusunod ay nagpapakita 

kung ano ang dapat na isama (pansinin na ang panalangin ay tumutugma sa limang pangwakas na mga 

tanong): 

 
Tumutugon sa Hamong Ibahagi si Jesus  

 

Amang sumasalangit, nagkasala po ako laban sa inyo. Nais ko nang kapatawaran sa lahat ng aking mga 

kasalanan. Ako po ay nananampalatayang si Jesus ay namatay sa krus para sa akin at nabuhay na muli. 

Ama, isinusuko ko po sa Inyo ang aking buhay upang gawin ang Inyong nais. Nais ko pong pumasok si 

Jesus sa aking buhay at sa aking puso. Ito ang aking dalangin sa Pangalan ni Jesus. Amen.   

 

Hindi mo dapat ipagpalagay na ang taong di ligtas ay nakakaunawa ng mga bagay tulad ng panalangin ng 

makasalanan, pagpirma ng kard, o paglakad sa pasilyo sa panahon ng paanyaya sa pananambahan. Hindi 

ang “panalangin ng makasalanan” ang nakapagliligtas sa tao. Kailangan niyang malaman na siya ay 

naligtas sa pagpapasyang sampalatayanan si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. 

 

Hindi natin nais Makita ang sinumang gumawa ng kapasyahan kay Cristo ngunit pagkatapos ay hindi na 

nagpatuloy. Narito ang ilang mga mungkahi sa pagsusubaybay. Maari mong sabihin ang tulad nito: 

“Ngayong isa ka ng mananampalataya, nais ng Diyos na makibahagi ka sa samahan ng mga Cristiyano. 

Nais kitang tulungang makapagsimula.” Kung nakatira siya malapit sa inyong iglesya, aanyayahan mo siya 

marahil na sumama sa iyo doon. Kung hindi, maari mong sabihin: “Sa palagay mo mas magiging 

interesado ka ba sa mas maliit o sa mas malaking iglesya?” Pagkatugon niya, mag-alok ng tulong  na 

humanap ng bibisita sa kanya sa loob ng ilang araw. 

 

Araw 2  

Sagutin ang Tugon na “Hindi” nang “Bakit?”  
 

Paano mo tutugunin ang sagot na “hindi?”May ilang mga tugon na maaasahan mo tulad ng, “Hindi pa ako 

handa.” Ang Diyos lamang ang nakaaalam ng tunay na mga dahilan kung bakit sinasabi ng tao na hindi pa 

siya handa. Ang pinakamabuting tugon mo ay magtanong ng, “Bakit?” Gamitin ang iyong espirituwal na 

termometro. Hayaang ang sagot ang maghayag ng nangyayari sa kalooban ng tao. Huwag manghula, 

hayaang sabihin niya sa iyo. 

 

Maraming mga dahilan kung bakit masasabi ng tao na hindi pa siya handang sampalatayanan si Cristo. Ang 

mga tunay na dahilan ay mas malalim pa kaysa nabanggit niya. Huwag magtagal na linawin, kung mayroon 

man, ang mga ibinigay na mga dahilan. Magpokus sa kanyang pangangailangang magpasya para kay Cristo 

sa sandaling iyon. 

 

Mahalagang tanungin ang tao kung bakit nagpasya siyang tanggihan si Cristo. Hindi mo alam kung ito’y 

dahil sa isang bagay na pinag-aralan niyang mabuti, isang bagay na kanyang narinig, o marahil isang bagay 

na natutunan niya sa kanyang pamilya mula sa pagkabata. Ang simpleng tanong na “Bakit?” ang 

magbibigay ng pagkakataong harapin ang isyu. Matatagpuan mong ang argumento ay biglang lumuliit 

kapag hinayaaang gumawang may pagmamahal ang Banal na Espiritu sa usapang pagpapatotoo.  

  

Hindi ang “panalangin ng makasalanan”  

ang nakapagliligtas sa tao. Kailangan  

niyang malaman na siya ay naligtas sa  

pagpapasyang sampalatayanan si Jesus  

bilang Panginoon at Tagapagligtas. 
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Mayroon aking dakilang kaaliwan  

sa itinuturo ng bibliya sa atin na dapat  

tayong sumunod kay Jesus, hindi sa  

mga tao. Hindi pa ako nakakita ng  

perpektong iglesya, at napagtanto kong  

kung aanib ako sa iglesyang ganoon,  

hindi na iyon perpekto.  

 

Ano kaya kung ang tugon ng tao ay, “Napakaraming mga ipokrito sa iglesya”? Napansin mo ba kung ano 

ang nangyari? May biglang pagbabago mula sa bakit hindi pa siya handa tungo sa pag-aalala sa nga 

ipokrito sa iglesya. Tumugong magiliw na nagsasabi tulad ng, “Alam mo, napagisip-isip ko na rin yan. 

Ikinalulungkot kong sabihin na may ilang mga nakakadismayang mga taong ganoon sa iglesya. Ngunit  

mayroon aking dakilang kaaliwan sa itinuturo ng bibliya sa atin na dapat tayong sumunod kay Jesus, hindi 

sa mga tao. Hindi pa ako nakakita ng perpektong iglesya, at napagtanto kong kung aanib ako sa iglesyang 

ganoon, hindi na iyon perpekto. Malaki ang maitutulong mo sa iglesya dahil napakasensitibo mo sa 

kasiraang naidudulot ng mga ipokritong nagsasabing sila’y Cristiyano.” 

 

Ang paggamit ng kaunting malumanay na pagbibiro ay magpapakita na matatanggap natin ang kahinaan 

nating mga Cristiyano, subalit ang pananampalataya kay Cristo ang pinakamahalaga. Naipaaalam mo sa 

pamamaraang ito na hindi ka makikipagtalo o makikipaglaban. Ang pakikipaglaban ay sa kanila, hindi sa 

iyo. 

 

Minsan makapagpapatotoo ka sa mga taong garapal na sasabihin sa iyo na namumuhay sila sa kasalanan at 

ikinatutuwa pa nila ito. Maaaring ikwento pa nila ang mga detalye ng kanilang makasalanang pamumuhay 

na may pagmamalaki. Ginagayan ko sila upang pag-isipan si Jesus sa pamamagitan ng pagsasabi ng, “Kung 

ganoon, nauunawaan kong hindi ka pa handang magbagong buhay. Ngunit nais kong makatiyak na 

naibahagi ko sa iyo ng malinaw ang ebanghelyo. Mayroon akong isa pang tanong. Ipagpalagay nating 

ngayong gabi, yamang tinanggihan mo si Cristo, ginawa mong muli ang mga sinasabi mong mga 

kasiyahan. Ipagpalagay nating nagmamaneho ka papunta sa isa sa mga lugar na gustong gusto mong 

puntahan, at naaksidente ka na ikinasawi ng iyong buhay. Ngayon, ayon sa nabasa mo sa Bibliya 

[Palaging mabuti na ibalik sila sa otoridad ng nakasulat sa Bibliya], yamang namatay ka pagkatapos mong 

magpasya na hindi ipagkatiwala kay Jesus ang iyong buhay, ano ang mangyayari sa iyo?” Ang pag-amin na 

“sa impiyerno” ang kalimitang tugon. Ang reaksiyon ko ay sabihing, “Ang magpakailanman ay lubhang 

napakahabang panahon para gugulin sa impiyerno. Pero, sana maging maganda ang araw mo.” Kung hindi 

nagpasya ang tao na manampalataya kay Jesus para sa kaligtasan niya, malalaman mo na marahil 

magmamaneho na siyang maingat sa matagal na panahon. 

 

“Hindi sapat ang pagiging mabuti ko” ay kadalasang tugon ng mga taong nagsasabing “hindi.” Anuman 

ang mga dahilan para madamang “hindi sapat na mabutin,” tandaan ang kahalagahan na dalhin ang tao sa 

Kasulatan. Isang magandang tulong ay ang Roma 10:13: “Lahat ng tumatawag sa Panginoon ay 

maliligtas.” Ipapabasa ko ng malakas sa tao ang Roma 10:13. Minsan tinutukoy ko ang ilang grabeng 

kasalanan tulad ng pagpatay o isang bagay na maaaring talagang bahagi ng kanyang buhay, tulad ng poot o 

diborsiyo. Sinasabi kong, “Kung ang isang tao ay mamamatay tao, magnanakaw, o iba pang tulad noon, sa 

palagay mo ba kasama siya sa tinutukoy sa talata? Karamihan sa mga tao’y sasagot ng, “oo.” Tumugon, 

“Kung ganoon, mapapatawad ka ba Niya?”  
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Maaaring kilala mo nang sapat ang tao upang magkaroon ka ng ilang ideya kung ano ang mga dahilan ng 

nadarama niyang siya’y makasalanan.vMaari mong tanungin, “Sa palagay mo ang talata (Roma 10:13) ay 

isinasama ang mga taong nakaranas ng mga sitwasyong tulad ng sa iyo?” Tulungan mong maunawaan niya 

na ang pinakagrabeng kasalanan ay ang tanggihan ang pagpapatawad at ang relasyon kay Jesus bilang 

Panginoon at Tagapagligtas. Ipabasang malakas sa tao ang I Juan 1:7: “Ngunit kung tayo’y lumalakad sa 

liwanag, gaya niyang nasa liwanag, mayroon tayong pakikisama sa isa’t isa, at ang dugo ni Jesus, na 

kanyang Anak, ay lumilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan.” Pagkatapos ay tanungin siya, “Ano ang 

sinasabi ng talatang ito sa iyo?Anong kasalanan ang hindi kasama sa pangungusap na ito? Gaano karaming 

kasalanan ang nililinis ng dugo ni Jesus?” Lahat ng aking tinanong nito ay sumagot ng, “lahat ng mga 

kasalanan.” Makababalik ka ng muli sa iyong panghuling tanong, “Handa ka na bang anyayahan si Jesus sa 

iyong puso at sa iyong buhay?” 

 

Isa pang tugon ng mga taong tumatanggi kay Cristo ay, “Kung ganon, maraming relihiyon sa mundo, at 

hindi ko alam kung paano malalaman ng isang tao kung alin ang totoo.” Tumutugon ako ng, “Natuklasan 

ko na ang mga relihiyon sa mundo ay mahahati sa dalawang uri. Mayroong mga relihiyong maigugrupo ko 

na matatawag na mga ‘ismo’: Judaismo, Mormonismo, Budhismo, Hinduismo, at iba pang tulad noon. Lhat 

ng mga ito’y nagtuturo ng: (a) Si Jesus ay hindi Diyos, o hindi Siya ang tanging Diyos. Maaaring Siya ay 

dakilang propeta, guro, o mabuting tao, ngunit hindi ang Mesias; at (b) Kung nakagawa ka ng sapat na 

mabubuting mga gawa sa pamamagitan ng iyong sariling pagsisikap, matatanggap mo ang isang uri ng 

kaligtasan. 

 

“Sa kabilang banda, nariyan ang Cristiyanismo. Inaangkin ng Cristiyanismo na si Jesus ay Diyos, na ang 

Diyos ay dumating sa atin sa pamamagitan ni Jesus na nabuhay, namatay sa krus, at nagbangon mula sa 

libingan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Inaangkin ng Cristianismo na, ‘Sa biyaya 

tayo ay naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya—at hindi mula sa inyo, ito ay kaloob ng Diyos—

hindi sa mga gawa, upang walang makapagmapuri.’ ” (Tingnan ang Efe. 2:8-9.)  

 

Hindi maaaring parehong tama ang mga katuruang ito. Tukuyin sa taong di ligtas na lahat tayo’y 

kailangang magpasya na ilagak ang ating tiwala sa isang paniniwala kay Jesus o doon sa isa. Pinaliliit nito 

ang isang tila malaki at komplikadong argumento sa isang may simpleng sagot lang. 

 

Kung ang tao’y patuloy na magsasabing “hindi,” tandaang lagi na ang tagumpay bilang nagpapatotoong 

Cristiyano ay hindi patungkol sa iyo. Ito ay patungkol sa Diyos at sa pagnanais ng tao na magtiwalang, 

“magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin” (Fil. 4:13). Kumikiling 

tayong basahin ang sinabi ni Pablo na, “Magagawa ko ang lahat ng mga bagay,” at pagkatapos ay gagawa 

tayo ng listahan ng atingsariling lakas, mga abilidad, pagsasanay, at sitwasyon. Makikita natinang ating 

mga kahinaan at simulang maglilista tayo ng mga bagay na hindi kasali sa “lahat ng mga bagay.” Ang susi 

ay tandaan ang pariralang: “sa pamamagitan niya.” Ang kumpiyansa ni Pablo ay nakasalig sa 

kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa pamamagitan niya. Iyan din ang pangako ng Diyos sa iyo at sa 

akin. Sinasabi ng Diyos sa iyong hayaan mo Siyang gumawa sa pamamagitan mo. Ang tanong ay bibigyan  

  

 

 “Ngunit kung tayo’y lumalakad sa  

liwanag, gaya niyang nasa liwanag,  

mayroon tayong pakikisama sa isa’t isa,  

at ang dugo ni Jesus, na kanyang Anak,  

ay lumilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan.”  

I Juan 1:7  

 



Ibahagisi Jesus Nang Walang Takot 

 

 Ayon sa isang pagsusuri sa mga  

Cristiyano, ang nangungunang  

dahilan sa hindi pagpapatotoo ay  

ang takot na matanggihan.  

 

 

Ang mga taong di nagsuko ng kanilang  

mga buhay kay Cristo nang magpatotoo  

ka sa kanila ay hindi ikaw ang tinatanggihan.  

Si Jesus ang tinatanggihan nila. 

 

mo ba Siya ng pribilehiyo sa proseso? Ibinahagi ni Pablo ang kanyang pananampalataya, “na may 

kahinaan, at may katakutan, at may lubhang panginginig” (I Cor. 2:3). Nakagawa si Pablo ng malaking 

pagbabago, gayonman, dahil sinunod niya ang Diyos, at ginamit siya ng Diyos. Sinangkapan siya ng Diyos 

ng Banal na Espiritu. Ang kaloob ding iyon ay iyo habang ibinabahagi mo ang mabuting balita. 

 

Araw 3  

Harapin ang Iyong mga Takot ng Kapangyarihan ng Diyos  
 

Ayon sa isang pagsusuri sa mga Cristiyano, ang nangungunang dahilan sa hindi pagpapatotoo ay ang takot 

na matanggihan. Ang takot na ito ay bahaging kamalian ng paggamit natin ng mga salita sa paghihikayat 

ng mga tao sa pagpapatotoo. Sinasabi nating sila’y maging “tagapagdala ng kaluluwa,” o “magdala ng mga 

tao kay Cristo.” Tama ang ating pakahulugan sa mga ito, ngunit napagkakamalian nila itong may bahagi 

tayo sa aktuwal na pagbabagong loob ng tao mula sa kadiliman ng kasalanan tungo sa liwanag ng buhay 

kay Cristo. Tiyakin mo na, hindi kailanman ipinagagawa ng Diyos sa sinoman na magdulot ng kaligtasan 

sa kaluluwa ng tao. Ang pagbabahagi ng iyong pananampalataya ay walang kinalaman sa pagdadala ng 

sinoman sa Panginoon. Muli, ito ay isang bahagi ng iyong buhay Cristiyano na hindi ka mabibigo. Kahit 

may panginginig ang iyong boses, nanginginig ang iyong mga kamay, sablay ang mga salita, nahihirapan 

kang gawing malinaw ang iyong patotoo, o mali ang iyong tiyempo, magagamit parin ng Diyos ang iyong 

patotoo. Subalit, hindi magagamit ng Diyos ang iyong pananahimik. 

 

Ang mga taong di nagsuko ng kanilang mga buhay kay Cristo nang magpatotoo ka sa kanila ay hindi ikaw 

ang tinatanggihan. Si Jesus ang tinatanggihan nila. Ang Salita ng Diyos ang tinatanggihan nila. Hindi ito 

kailanman patungkol sa iyo. Kung magpatotoo ka bukas sa isang tao na magiging tanyag na pambansang 

ebanghelista, masasabi mo bang ikaw ang may gawa niyon? Hindi. Kung nagpatotoo ka sa isang tao na 

tinanggihan si Cristo kinabukasan, ito ba’y pagkakamali mo? Hindi. Ito ay isang bahagi ng iyong buhay na 

hindi mo kailanman matatanggap ang pagkilala sa mga tagumpay maging sa mga pagtanggi. Ito ay isang 

bahagi ng iyong buhay Cristiyano na hindi ka mabibigo. Isaisip na ang tagumpay ay pamumuhay ng iyong 

buhay Cristiyano, pagbabahagi ng ebanghelyo, at pagtitiwala sa Diyos sa mga resulta. Ang tagumpay ay 

hindi pagdadala ng sinoman kay Cristo. 

 

Isa pang takot na nagpapatahimik sa marming mga Cristiyano ay ang takot na hindi sapat ang kaalaman. 

Kadalasang naipahahayag ang takot na ito ng mga taong naging Cristiyano sa maraming taon na. 

Isang proyektong pananaliksik ang nagsiwalat na karamihan sa mga taong personal na nakapag-akay ng 

taong di ligtas sa Panginoon ay nagawa iyon sa una o sa ikalawang taon matapos maging Cristiyano. 

Maaaring totoo na habang tumatagal ang tao sa pagiging Cristiyano, lalo niyang nakikita ang kakulangan 

ng kaalaman sa kanyang pananampalataya. Maaaring mulat ang isang tao sa maraming mga bagay na 
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kailangang matutunan ng isang Cristiyano na nakakaligtaan niya kung gaano kasimple ang maipanganak na 

muli. Hindi isyu ang malawk na kaalaman kapag nagiging instrumento ng Diyos sa paggabay sa isang tao 

sa Salita ng Diyos at sa baging buhay kay Jesus. 

 

Isa pang dahilan sa hindi pagpapatotoo ay ang takot makasakit ng damdamin ng kaibigan o kamag-anak. 

Madalas nating sinasabi na magsasakripisyo tayo para sa atingmga kaibigan at pamilya. Subalit kapag 



dumating sa pagtulong sa kanilang gumawa ng pinakamahalagang buhay o kamatayang desisyon, 

nagpapasya tayong ang pagpapatotoo ay isang kalabisang ipagawa. 

  

Isang retiradong sikayatrist ang kumausap sa akin kamakailan tungkolsa pagpapatotoo sa kanyang anak na 

babae. Siya ay nag-iisa niyang anak at mayroon na ring sariling mga anak. Napaluha siya nang ikinuwento 

niya kung paanong pinilit niyang padaluhinsa iglesya ang kanyang pamilya noong sila’y lumalaki pa 

lamang. Nang magpunta sa kolehiyo, ang kanyang anak ay naging rebelde, ang tensiyon ay nagresulta sa  

napakadalang na komunikasyon nila sa loob ng maraming taon. 

 

Sinabi niya sa akin, “Nangusap ang diyos sa akin tungkol sa aking kahungkagang espirituwal.” Natanto 

kong, bagamat nagtrabaho ako upang tulungan ang mga tao na maiayos at malutas ang kanilang mga 

problema sa buhay, nabigo akong tulungan silang matuklasan Siya na makapagbibigay ng tanging tunay na 

tulong. Nagpokus ako sa mga problema na ngayo’y natanto ko na mga resulta lamang ng tunay na 

problema na kailangang malutas. Nabigo akong gabayan ang mga tao na magkaroon ng nagtitiwalang 

relasyon kay Jesuscristo. Alam kong binigo ko rin ang aking pamilya.” Sinabi niya sa akin na tinawagan 

niya ang kanyang anak at tinanong kung maaari siyang dumalaw at makipag-usap sa kanya. Sa tahanan ng 

anak, tinanong ng lalaking ito na nagbigay ng kanyang buhay sa sikayatriya ang kanyang tanging anak, 

“Mayroon ka bang paniniwalang espirituwal?” Minasdan niya kung paano binuksan ng Diyos ang puso 

niya nang sabihin niya, “Sabihin mo sa akin kung sino si Jesus para sa iyo.” Bumabaha ng luha sa sahig sa 

pagitan namin nang inilalarawan niya kung paano lumuhod sila sa tabi ng mesa sa kusina habang ang 

kanyang anak ay nananalangin ng pagsisisi at nagsusuko ng kanyang buhay kay Jesus.  

 

Ang pagpapatotoo sa iyong pamilya at sa mga matalik na kaibigan ay napakahalaga. Karamihan sa mga tao 

ay naakay kay Cristo ng kanilang mga kaibigan at kapamilya. Pipiliin mo bang manahimik at mahalin ang 

iyong mga kaibigan kahit mapunta sila sa impiyerno? Kung Makita mong masasagasaan ng isang kotse ang 

iyong kaibigan sisigaw ka ba ng, “Tabi”? Hahayaan mo ba siyang masagasaan dahil ayaw mong sumigaw 

at gulatin ang sinoman? Ang impiyerno ay tunay. Bababalaan mo ba sila?” 

 

Ang  ilang mga tao ay may takot makutya o mausig. Ngunit bihirang maranasan ng mga Amerikano ang 

pag-uusig gaya ng nangyayari sa ibang mga bansa. Isa sa mga dahilan ay ang mga Cristiyano ay hindi 

kamukha o katunog ni Jesus. Hindi ba sulit ang makutya o mausig, upang sabihan lamang ang taong di 

ligtas tungkol kay Jesus? Ang bumigay sa anumang mga takot na ito ay nakakagawa ng kasalanan ng 

pananahimik.  

 

Sinabihan ni Henry Maxwell ang kanyang kapulungan ng: “Hindi ba totoo na dumating na ang tawag sa 

panahong ito para sa bagong eksibisyon ng pagdidisipulong Cristiyano? Ano ang pagsubok sa 

pagdidisipulong Cristiyano? Hindi ba ito kapareho din ng sa panahon ni Cristo? Nagbago ba ang ating  

  

 

Ang pagpapatotoo sa iyong pamilya  

at sa mga matalik na kaibigan ay  

napakahalaga. Karamihan sa mga  

tao ay naakay kay Cristo ng kanilang  

mga kaibigan at kapamilya. 

 

  

 



 Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot  
 

Ang pinakadakila mong kalakasan  

ay ang pagnanais mong magtiwala  

sa Diyos bilang iyong kasama sa  

paggagabay sa isang ligaw na kapatid, 

magulang, anak, katrabaho, o  

estranghero na malaman ang biyaya  

ng Diyos na nagliligtas. 

  

Habang ibinabahagi mo si Jesus nang  

walang takot, alamin mong hahayo ka  

sa kapangyarihan ng iyon ding  

makapangyarihang pangalan—ang  

Diyos na Makapangyarihan sa Lahat.   

 

 

 

kapaligiran o binago na ang sukatan? Ano kaya ang mangyayari kung sa baying ito bawat kanib ng iglesya 

ay magsisimulang gawin ang tulad ng ginawa ni Jesus?” 1 Hinamon ni Maxwell ang kanyang 

kongregasyon ng hamong hinaharap din natin sa pag-eebanghelyo, “Ang personal na elemento ng 

pagdidisipulong Cristiyano ang dapat bigyan ng diin. ‘Ang kaloob na wala ang tagapagkaloob ay hungkag.’ 

…Walang naiibang landas ngayon kaysa nang kapanahunan ni Jesus. Ito pa rin ang landas.” 2 

 

Hindi mo kailangang matakot. Labanan ang tukso na bilangin ang iyong ma kahinaan at maniwalang hindi 

na iyon mababago. Nang may katapatan, sabihin mo sa Diyos sa panalangin ang iyong mga takot. Ituon mo 

ang iyong puso sa kalakasan na mahalaga, ang presensiya ng Diyos at ang katiyakan ng Kanyang 

kapangyarihan. 

 

Ang iyong mga kalakasan ay hindi maghahatid ng kapangyarihang ibahagi si Jesus sa taong di ligtas. Iyon 

ay nasa pagsalig mo sa Kanyang kapangyarihan. Ang matagumpay na pagpapatotoo ay tungkol sa 

pagsunod at pagsalig. Ang pinakadakila mong kalakasan ay ang pagnanais mong magtiwala sa Diyos 

bilang iyong kasama sa paggagabay sa isang ligaw na kapatid, magulang, anak, katrabaho, o estranghero na 

malaman ang biyaya ng Diyos na nagliligtas. 

  

Pagkatapos ng maraming taong nararanasan ang kalinga ng Diyos habang humaharap sa mga pananakot ng 

mga kaaway at sa mga pagsubok sa buhay, inawit ni David ang isang awiting papuri kung saan sinabi 

niyang, “Ang Diyos ay aking matibay na katibayan: At pinapatnubayan niya ang sakdal sa kaniyang lakad. 

Kaniyang ginagawa ang ma paa niya na gaya ng sa usa; at inilalagay niya ako sa aking matataas na dako” 

(2 Sam. 22:33-34). May ganitong takbo ng pag-iisip si David sa Diyos mula ng panahon ng kanyang 

pagkabata na nagpapasto ng mga tupa sa kaburulan ng Judea. 

 

Bilang kabataang pastol, maraming taon bago awitin niya ang papuring ito, nakita ni David ang mga kawal 

ni Saul na tumatakbo sa takot—ipinapahiya ni Goliath, isang higanteng Filisteo. Sinabi ni David kay Saul, 

“ ‘Huwag manglupaypay ang sinoman dahil sa kaniya; ang iyong lingcod ay yayaon at makikipaglaban sa 

Filisteong ito’ ” (I Sam. 17:32). Sinabi ni Saul ang mga dahilan kungbakit dapat katakutan si David ang 

higante, “ ‘ikaw ay isang bata, at siya’y isang lalaking mangdirigma mula pa sa kanyang pagkabata’ ” (I 

Sam. 17:33). Inilahad ni David kay Saul ang mga panganib na kanyang sinuong ng atakihin ng mga leon at 

mga oso ang kanyang kawan ng mga tupa. Tiniyak niya kay Saul na, “ ‘Ang Panginoon na nagligtas sa akin 

sa mga pangamot ng leon, at sa pangamot ng oso, ay siyang magliligtas sa alin sa kamay ng Filisteong ito’ 

” (I Sam. 17:37). 

 

Kinilala ni David na ang kanyang tagumpay ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Diyos. Hinarap niya ang 

higante taglay ang lahat ng ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Inanunsiyo niya sa mundo na, bagamat 

lulusubin siya ni Goliath ng may “tabak at sibat at  kalasag,”  lulusob naman si David “sa pangalan ng 

Panginoon ng mga hukbo” (I Sam. 17:45). 

 

Sa ngayon, habang ibinabahagi mo si Jesus nang walang takot, alamin mong hahayo ka sa kapangyarihan 

ng iyon ding makapangyarihang pangalan—ang Diyos na Makapangyarihan sa Lahat.   
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Araw 4  

Pakinggan ang mga Alalahanin ng Puso  
 

Si Rob ay lagging may kumpiyansa at nasisiyahan sa kanyang di maka-cristiyanong panunuhay. Ngunit isn 

araw isang kaibigan ang nagtanong sa kanya ng isang simpleng tanong na, “Nadama mo na ba ang 

pagaalinlangan tungkol sa sinasandigan mong espirituwal sa pag-asa sa iyong buhay? Ang simpleng tanong 

na iyan ang nakapagbukas ng puso na kailanma’y wala pang pinapasok. Hindi pa nakapangusap si Rob  

tungkol sa kung ano ang tunay niyang nadarama tungkol sa mga bagay na pag-espirituwal. Ngunit sa tulong 

ng kanyang kaibigan , isinuko ni Rob ang  kanyang pus okay Cristo. Ngayon, naniniwal siyang anumang 

buhay, gaano man ito kagulo okahirap, ay maaaring mapalaya kung mayroon lang magmamalasakit ng 

sapat upang magbahagi. 

 

Ang pagpapagaling ng magulo’t ligaw na puso ay nagsisimula sa pagtulong sa taong pag-isipang ibaling 

ang puso kay Jesus. Labanan ang tuksong masangkot sa mga tanong na hindi patungkolsa tunay na mga 

isyu ng puso ng taong di ligtas. Mas mabilis na makapagpokus ka sa pag-ibig at sakripisyo ni Jesus, mas 

madaling mapapalitan ng pananampalataya ang kalituhan. Ang pusong ligaw ay walang pakialam kung 

nanginginig ang iyong boses, o sumasablay ang iyong mga salita, na nahahalata ang kawalan mo ng 

kumpiyansa sa pagbabahagi kay Jesus. Malalaman niya na ang pag-ibig ng Diyos ay laan sa pamamagitan 

ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu at sa taos puso mong malasakit. 

 

Si Jesus ay ipinako sa krus sa gitna ng dalawang kriminal. Isa sa kanila ang kumilala na si Jesus ay 

Tagapagligtas. Nagsumamo siyang, “ ‘Jesus, alalahanin mo ako pag dating mo sa iyong kaharian’ ”  (Lukas 

23:42). Hindi pa naunawaan nitong criminal nang malinaw ang tungkol sa kanyang kasalanan. Hindi pa 

siya nakabuo ng masalimuot na pananaw tungkol sa Diyos. Hindi pa siya nagkapanahon o nakaranas na 

maunawaan kung ano ba ang itsura ng Diyos. Hindi iyon ang sentro ng kanyang alalahanin. Alam niyang 

ang Jesus na ito ay Diyos. Kumikilos ang Banal na Espiritu. Nalalaman na lalaki na wala siyang pag-asa 

malibang tumugon si Jesus sa kanyang pagsamo, “Jesus, alalahanin mo ako.”  

 

Ang biblical sa salaysay na ito tungkol sa lalaking di ligtas na nagsusuko ng kanyang buhay kay Jesus ay 

naghahayag na ang isang tao ay hindi kailangang malaman ang anumang bagay ng  lagpas sa kung ano ang  

nalaman niyang personal tungkolsa pag-ibig ni Jesus. Personal na nakaharap ng kriminal na ito si Jesus na 

nakabayubay sa krus. Kumikilos ang Banal na Espiritu sa puso ng lalaking iyon, at siya’y tumugong may 

pananampalataya. Habang ibinabahagi mo si Jesus sa pinakamabuting paraang alam mo, ang 

kapangyarihana iyon din ng Banal na Espiritu ang gagawa sa puso ng taong di ligtas. Hindi ka mabibigo 

kapag naging masunurin kang magpatotoo. Ang desisyon ng taong di ligtas ay base sa kanyang sariling 

kalayaang pumili habang gumagawa ang Banal na espiritu sa kanyang buhay. 

 

 May ilang maling mga ideya tungkol sa Cristiyanismo na pinainiwalaan ng maraming mga taong di ligtas.  

Habang nagbabahagi ka kaninoman, huwag manatili sa mga isyung ito; sa halip maging sensitibo sa mga 

hinaing ng kanyang puso. Sa pagpapakita mo ng katiyagaan at ng abilidad na tugunin ang kanyang mga  

 

Ang pusong ligaw ay walang pakialam  

kung nanginginig ang iyong boses, o  

sumasablay ang iyong mga salita, na  

nahahalata ang kawalan mo ng kumpiyansa  

sa pagbabahagi kay Jesus. 

 

Hindi ka mabibigo kung ikaw ay  

masunuring magpatotoo. 

 



Ibahagi si Jesus Nang Walaqng Takot  

 

Itigil mo ang pagsisikap. Simulan mong magtiwala.  

 

Ang Cristiyanismo ay hindi isang  

relihiyong nagtuturo lamang ng tama  

at ng mali; ito ay relasyon kay Jesucristo. 

 

 

 

alalahanin, magagawa mong kawili-wili ang dating ng iyong pagpapatotoo. Narito ang ilan sa mga 

alalahaning maririnig mo: 

 

• “Ang pagiging Cristiyano ay pagsunod sa sampung utos. Samakatuwid, kailangan kung magsumikap pa 

upang maging karapat-dapat.” 

 

Isang babae ang madalas pumunta sa pastor sa kanyang komunidad na humihingi ng kanyang mga 

panalangin. Nais niyang maging Cristiyano. Pagkatapos ng mga pagbabahagi upang gabayan siyang 

tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, lagi niyang sinasabi na, “Pakipanalanging patuloy  

na maging Cristiyano ako. Sinisikap ko.” Sa panghuli, pagkatapos ng kanyang pagsumamo para sa kanyang 

mga panalangin, sinabi niya sa kaniya, “Kailangan mong tumigil sa pagsisikap.” Nagulat siya at nagsabing, 

“Natitiyak ko, hindi mo ibig sabihin iyan.” Sumagot siya ng. “Oo. Palagi kong sinasabi sa iyong 

ipapanalangin kita habang patuloy kang nagsusumikap na maging Cristiyano. Iyan ay isang kamalian. Itigil 

mo ang pagsisikap. Simulan mong magtiwala.” 

 

Nabubuhay tayo sa kulturang nagpapahalaga paggawa, pagkita, at pagkamit. Ngunit sinulat ni Pablo sa 

Efeso 2:8-10: “Sapagkat sa biyaya kayo’y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito’y hindi 

sa inyong sarili, ito’y kaloob ng Diyos; Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag 

magmapuri. Sapagkat tayo’y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na 

mga inihanda ng Diyos nang una upang siya nating lakaran.” Ang Cristiyanismo ay hindi isang  

relihiyong nagtuturo lamang ng tama at ng mali; ito ay relasyon kay Jesucristo. 

 

Kailangan ng taong di lagtas ang tulong na maunawaan na ang mga gawaing pang-espirituwal ay tugon sa 

Diyos dahil sa relasyon sa halip na paraan upang magkaroon ng relasyon. Ang pamumuhay ng buhay 

Cristiyano ay pangaraw-araw na pagsasama sa buhay na Panginoon. Ang mga taong di ligtas ay madalas n 

may impresyon na ang isang tao ay nagiging Cristiyano sa pamamagitan ng pag-alam ng mga katotohanan 

at paggawa ng ilang mga gawain upang mapanatili ang kanyang katayuan. Dapat niyang maunawaan na 

ang buhay Cristiyano ay nagsisimula sa desisyong may pananampalataya. Ang paglago ay nagaganap 

habang ang tao’y nagiging tulad ni Jesus sa pamamgitan ng pangaraw-araw na pakikipag-ugnayan sa 

Kanya. 

 

• “Ang pagiging Cristiyano ay nangangahulugang bibitawan ko ang lahat ng mga kasiyahan ko.” Ito ay 

bahagi lamang na totoo. Ang ilang mga bagong Cristiyano ay nangangailangan ng tulong upang maputol 

ang  pagdedepende sa ilang mga pagkakaibigan, mga lugar na may masamang impluwensiya, at mga  

kaugaliang humihila sa makasalanang mga gawain. Basahin ang Juan 16:20-24. Ang kagalakang 

dumadaloy sa pamamagitan ng relasyon kay Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya ay tunay na 

kagalakan. Kaloob ito ng Diyos. Hindi ito pansamantala. Mas malakas ang kagalakang ito kaysa mga 

pangyayari sa ating buhay. Maging sa pagsasakripisyo— ang pagsuko ng mga bagay na alam nating mali 

—mayroon tayong kagalakang walang kamatayan. Ang kagalakan sa puso ng isang Cristiyano ay hindi 

maibibigay o mapapawi ng mga pangyayari sa ating buhay. 

 

• “Tinutulungan ng Diyos ang mga taong tumutulong sa kanilang sarili.” Ito ay pangungusap na malawak 

na tinatanggap na napagkakamaliang galling sa Bibliya. Ang pananaw na ito ay pinanghahawakan ng 56 na 

porsiyento ng mga matatanda sa America ayon sa pag-aaral na ginawa noong 1990. Ang taong di ligtas na 

naniniwala sa pananaw na ito ay tinitingnan ang kasalanan at kaligtasan sa kawalang pag-asa o sa diwa ng 

paghahambog. Ipinapahayag ng mga pag-aaral na karamihan sa mga lipunan sa buong mundo ay 

naniniwalang lahat ng tao ay tatanggap sa huli ng gantimpala o kaparusahan ayon sa nararapat sa kanya—

kung paano niya tinulungan ang kanyang sarili. Ang kaisipang ito ay nasa puso ng karamihang mga tao na 

di ligtas. Para sa iba, nagkakaloob ito ng diwa ng kawalang pag-asa at pagkasiphayo habang nadadaig sila 

sa kawalang kakayahang managumpay sa kanilang mga kasalanan. Para sa iba, nagkakaloob ito na huwad  
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diwa ng kasiguruhan, may pagyayabang na naniniwala na kaya nilang gumawa upang makamit ang 

kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap. 

 

Maging ang kaswal na pagbabasa ng Sampung Utos ay matutulungan tayong makita na hindi natin kayang 

tuparin ang lahat ng hinihingi ng Kautusan. Ang ebanghelyo ng pag-ibig at biyaya ng Diyos ay 

nangangahulugang hindi natin kailangang gawin iyon. Isinulat ni Pablo, “Sapagkat  ang lahat na sa mga 

gawang ayon sa kautusn ay nasa ilalim ng sumpa; sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi 

nananatili sa lahat ng mga bagay sa nasusulat sa aklat ng kautusan, upang gawin nila. Maliwanag nga na 

sinoman ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng dios; sapagkat, Ang ganap ay nabubuhay sa 

pananampalataya. At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya; kundi, ang mga gumaganap ng mga yaon 

ay nabubuhay sa mga yaon. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Cristo, na naging sumpa sa ganang 

atin; sapagkat nasusulat, Sinusumpa ang bawat binibitay sa punog kahoy: Upang sa mga Gentil ay 

dumating ang pagpapala ni Abraham  na kay Cristo Jesus; upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay 

tanggapin natin ang pangako ng Espiritu” (Gal 3:10-14). 

   

Sa Efeso sinulat ni Pablo, “Ngunit ang Diyos, palibhasa’y mayaman sa awa, dahil sa kaniyang malaking 

pagibig na kaniyang iniibig sa atin, bagamat tayo’y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo’y binuhay 

na kalakip ni Cristo (sa pamamagitan ng biyaya kayo’y nangaligtas)” (Efe. 2:4-5).  

 

Ito ay pag-ibig na walang hangganan. Ang kamangha-manghang pag-ibig na ito ng Diyos ay tinatanggap 

tayo kung ano tayo at nakatalagang tulungan tayong maging kung ano tayo dapat. Dapat nating katawanin 

ang tunay na pag-ibig na ito ng Diyos sa nga di mananampalataya. Ang pagbabahagi kay Jesus ay hindi 

pag-iwas sa katunayan ng kasalanan. Kailangang kilalanin, ipahayag, at pagsisihan ang kanyang mga 

kasalanan. Ngunit ang ating patotoo ay pangunahing tungkol sa kung ano ang ginawa ni Jesus nang may 

pag-ibig para sa kasalanan nating lahat.  

 

Araw 5  

Ibahagi ang Iyong Puso  
 

Ang pagbabahagi kay Jesus ay isang paraan sa pagbubukas ng iyong puso at pagbibigay liwanag sa mga 

katotohanan sa Bibliya hindi maikakaila. Ang iyong mga paniniwala ay nasasaad na pamamagitan ng mga 

talata sa Bibliya na nagkakaloob ng hindi nagbabagong mga kasagutan sa mga tanong na iyong itinatanong. 

 

Ang pagbabahagi ng iyong pananampalataya ay paglilikha sa taong di ligtas ng kapaligirang nagtitiwala. 

Ang pagtitiwalang ito ay nangangahulugan n handang makipagsapalaran ang taong di ligtas na buksan ang 

kanyang puso tungkol sa mga katanungang espirituwal. Ang mga sagot na iyong ibibigay ay matatagpuan 

sa Bibliya. 

 

 

Ang pagbabahagi kay Jesus ay  

hindi pag-iwas sa katunayan ng  

kasalanan. Kailangang kilalanin,  

ipahayag, at pagsisihan ang kanyang  

mga kasalanan. Ngunit ang ating  

patotoo ay pangunahing tungkol sa  

kung ano ang ginawa ni Jesus nang  

may pag-ibig para sa kasalanan  

nating lahat.  

 



Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot  
 

Ang mga taong di ligtas ay karaniwang  

umaalma dahil sa inaasahan nilang sila’y  

huhusgahan, pipilitin, o “ibebenta.”  

 

  

  

 

Ang mga talatang ito ang pundasyon kung saan matutuklasan mo ang espirituwal na kapayapaan, pag-asa, 

at katapangan sa pagharap ng lahat ng nagpapahirap at nagpapasalimuot ng buhay. 

 

Maraming mga Cristiyano ang nagsasabing, noong hindi pa sila ligtas at walang Cristo sa buhay, mayroon 

silang malalim na pananabik na makipagusap sa isang tao tungkol sa kanilang espirituwal na mga 

pangangailangan. Sinasabi nila ang tungkol sa pangamba nilang malaman ng iba ang tungkol sa kanilang 

mga pag-aalinlangan at kakulangan ng kaalaman. Marami sa kanila ang nagnanais na maunawaang higit 

ang tungkol sa Bibliya, subalit nalalabuan pa sa kung ano ang talagang sinasabi nito tungkol kay Cristo at 

sa kaligtasan. Matutuklasan mong nilikha ng diyos sa bawat puso ng tao ang pangangailangang malaman 

ang katotohanan tungkolsa Kanya. 

 

Ang pilosopong Franses na si Alexis de Tocqueville ay nagsulat tungkol sa mga saloobing moral ng mga 

mamamayan na America na pinanggagalingan ng kanilang tagumpay. Tinukoy niya ang mga paniniwalang 

ito na nagpapasya kung ano ang tama at ang mali at namamahala kung paano pakikitunguhan ang isa’y isa 

na “mga kaugalian ng puso.” Ang mga ito ay taos pusong mga kumbiksiyon na humuhubog sa mga kilos at 

paraan ng pamumuhay ng isang tao. May mga panimulang katuruan kung saan itinatatag ang mga 

kumbiksiyong ito. Nagkakaloob sila ng katiyakan ng pagpapatawad sa kasalanan, ng  pag-asa ng buhay na 

walang hanggan, at ng kaaliwan ng presensiya at pagkalinga ng Diyos sa pagharap natin sa buhay. Ang 

mga talatang nagkakaloob ng mga kasagutan sa mga tanong na iyong itinatanong sa mga taong di ligtas ay 

hindi malabo. Hindi kasangkapan ang mga ito upang magmanipula. Ang mga ito ay bato na ating 

tinitindigan. 

 

Maraming mga kalituhan ang mga tao tungkol sa mga espirituwal na bagay. Ang di paniniwala sa sinasabi 

ng Bibliya tungkol kay Jesus ay bihirang dahilan ng pag-aatubili ng taong pag-usapan ang tungkol sa 

kaligtasan. Ang mga taong di ligtas ay karaniwang umaalma dahil sa inaasahan nilang sila’y huhusgahan, 

pipilitin, o “ibebenta.” Ang pagtatanong ng mga napapanahon at mapagkalingang mga tanong ang susi. 

Ang iyong malasakit at pagnanais na makinig ng tahimik ay magiging malaking pampalakas-loob. 

 

Sinulat ni apostol Pablo sa nakababatang si Timoteo na, “Datapuwat itakwil mo ang mga kathang  

masasama at walang kabuluhan. At magsanay ka sa kabanalan” (I Tim. 4:7). Sa diwang iyon din, isang 

matalinong hakbang ang disiplinahin ang sarili upang maibahagi si Jesus. Disiplinahin mo ang iyong sarili 

na makinig ng may empatiya. Makinig upang makaunawa sa halip na makapagsalita ay mahalaga upang 

makuha ang tiwala ng tao. Ang pakikinig namay empatiya ay pagpapakita na nais mong umunawa at 

makiisa sa taong di ligtas. 

 

Ang taong tumutugon sa iyong mga tanong ay sa pangkalahatan sisikaping ibahagi ang nadarama kaysa 

mga katotohan na madaling mailalarawan. Ang pakikinig ay tutulong sa iyong mailarawan sa iyong isipan  

kung ano ang nararamdaman ng tao tungkol samga bagay na espirituwal. Dapt niyang malaman na 

nauunawaan mo at pinahahalagahan mo ang kanyang mga pananaw at mga damdamin.  

 

Kapag may pagkakataon, karamihan sa mga tao ay bukas sa pagkakataong pag-usapan ang tungkol sa 

kanilangmga pangangailangang espirituwal. Isang lalaki ang nagsabi sa akin, “Minsan naisip kong walang 

saysay ang magtrabaho at subuking manguna. Waring wala akong patutunguhan.” Tumugon ako ng, “Alam 

mo, naramdaman ko na rin ang ganyan. Iyan ay damdamin ng kawalang pag-asa. Anong gagawin mo kapag 

ganoon ang iyong nararamdaman? Mayroon ka bang anumang paniniwalang espirituwal na 

makapagpapalagpas sa iyo doon?” Sumagot siya ng, “Sa palagay ko wala akong inaasahang anuman kundi 

ang aking sarili lamang.” Mayroong panahon ng katahimikan. Pagkatapos, sinabi niyang, “Sa palagay ko 

nabigla ka nito, hindi ba?” Tumigil ako ng ilang segundo at nagsabing, “Hindi. Nauunawaan ko ang 

nararamdaman mo.” Pinili kong iwan ang usapan sa ganoon, at saka itinanong ko ang ikalawang tanong, 

“Para sa iyo, sino si Jesus? Hindi ko sinubukang ipaliwanag kung bakit nauunawaan ko ang kanyang mga 



damdamin. Subalit nadama ko ang kaaagad ang magandang daloy ng aming usapan mula sa sandaling iyon 

hanggang sa nanalangin siyang patawarin siya ni Jesus at pumasok sa kanyang buhay. 

 

Bubuksan ng Diyos ang iyong mga mata sa kamangha-manghang mga pagkakataon kapag naihanda mo 

ang iyong puso upang ibahagi si Jesus sa pamamagitan ng prosesong ito na iyong pinag-aaralan: 

 

Pagpapaunlad ng masidhing damdamin para sa mga taong di ligtas, 

Natututong sumandig sa mga pangako ng Diyos sa panalangin, 

Gumagawa ng mga hakbang upang matupad ang iyong pagsasama sa Diyos, 

Pagtitiwala sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, at 

Paghahanda ng iyong sarili upang maibahagi si Jesus. 

 

 

Subalit kung walang pagtatalagang maging masunurin sa pagsasagawa ng iyong mga natutunan, haharapin 

mo ang isa sa dalawang mga resulta. Una, manghihina ang iyong loob at wala kang gagawin. Ikalawa, 

magkakaroon ka ng pagmamataas sa iyong puso dahilsa natutuhan mo kung paano magbahagi. 

 

Mahalagang makuha ang bisyon ng nadaramang kirot sa puso ni Jesus para sa mga di ligtas. Basahin ang 

Juan 4:4-42. Katanghaliang tapat noon at oras ng pagkain. Ipinagpaliban ni Jesus ang pagkain upang 

makipag-usap sa isang babae na pumunta sa balon upang mag-igib. Ibinaling Niya ang usapan sa 

pinakamalalim na pangangailangan ng kanyang puso sa pamamagitan ng pagtatanong ng isang simpleng 

tanong, “ ‘maaari mo ba akong bigyan ng inumin?’ ” (Juan 4:7). Ang tugon niya ay nakapagbukas ng pinto 

upang mapagusapan ang kahungkagan niyang espirituwal. Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay 

patuloy na nagbubukas ng mga puso sa biyaya ni Jesus na nagliligtas sa ganoon ding paraan. Ang simpleng 

tanong na, “Mayroon ka bang anumang paniniwalang espirituwal?” ay kadalasang tinutugon ng pagiging 

bukas, dahil ang kapangyarihan at pakikisama ng Banal na Espiritu ay ipinangako habang tayo’y 

sumusunod. Nang bumalik ang mga alagad, hinikayat nila si Jesus na kumain: “ ‘Samantala, ipinamanhik 

sa kaniya ng mga alagad, na nangagsasabi, Rabi, kumain ka.’ ” (Juan 4:31). Ngunit tumugon Siya sa 

pamanhik ng mga alagad ng, “ ‘Ako’y may pagkaing kakanin na hndi ninyo nalalaman’ ” (Juan 4:32). 

 

Nagsumamo si Jesus sa Kanyang mga alagad, “ ‘narito , sa inyo’y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong 

mga mata, at inyong tingnan ang mga bukid, na mapuputi na upang anihin’ ” (Juan 4:35). Nagsalita sila sa 

Kanya tungkol sa agarang kagutuman. Alam Niyang hindi nila naunawaan ang walang hanggang  resulta 

ng kanilang pagkakataon.  

 

Ang agarang kasiyahang pisikal na naidudulot ng pagkain ay naglalaho sa kahalagahan habang si Jesus ay 

kasangkot sa higit na kasiyahan. Ang pangitain na nagudyok sa Kanya ay ang pag-asam na ang isang 

babaeng di ligtas ay lalapit sa Kanya upang pagtiwalaan Siya para sa kanyang kaligtasan. Panatilihin mo    

  

Bubuksan ng Diyos ang iyong mga  

mata sa kamangha-manghang mga  

pagkakataon kapag naihanda mo  

ang iyong puso upang ibahagi si  

Jesus. 

 

 

 “ ‘narito , sa inyo’y aking sinasabi,  

itanaw ninyo ang inyong mga mata,  

at inyong tingnan ang mga bukid,  

na mapuputi na upang anihin.’ ”  

Juan 4:35  

 

 
Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot  

 

“Dalangin kong maging aktibo ka  

sa pagbabahagi ng iyong pananampalataya,  

upang magkaroon ka ng ganap na kaunawaan   

tungkol sa mabubuting bagay na mayroon  

tayo kay Cristo.” 



Filemon 6 

 

 

  

 

 Takdang aralin: 

Ilista ang mga pangalan  

niyong mga taong plano  

mong ibahagi si Jesus: 

 

Pangalan      Kailan 

 

 

 

 

 Takdang aralin: 

Pakibasa ang “Personal na Pagtatalaga  

sa Diyos Upang Ibahagi si Jesus” sa  

pahina 55. Kung ito ay nagpapahayag  

ng iyong pagtatalaga, pirmahan ito sa  

petsa ngayon. 

 

 

 

 

ang iyong puso na puno ng pangitain ng kagalakan at pag-asa na dumadating sa puso ng mga taong di ligtas 

na nagsukong may pananampalataya kay Jesus. 

  

Ang tagumpay sa pagpapatotoo ay pamumuhay ng buhay Cristiyano, pagbabahagi ng ebanghelyo, at  

pagtitwala sa Diyos sa mga resulta. Ang tagumpay ay hindi pagdadala ng sinoman sa Panginoon. Maaaring 

makapagbahagi tayo ng hindi mahusay o hindi maganda ang tiyempo, ngunit magagamit pa rin iyan ng 

ating Amang makalangit. Ang isang bagay na hindi Niya magagamit ay ang ating pananahimik. Nais Niya 

ang iyong pagsunod sa Dakilang Atas.  

 

Ang lahat ng gawain ng pagbabahagi ng ebanghelyo ay pinagagalaw ng Salita ng Diyos at ng Banal na 

Espiritu. Iyan ang gawain Niya. Natanggap natin ang pribilehiyo na maging bahagi ng proseso. Ito ay 

gawain ng Ama mula sa simula hanggang wakas. Dapat tayong tumingin kung saan kumikilos ang Diyos at 

sumasabay sa mga palatandaan na ibinibigay Niya. Kailangan nating namumuhay araw araw na may pag-

asam—Panginoon, siya na kaya? Diyos, gumagawa Ka ba dito?  

 

Pagpapalain ka ng Diyos habang sumasama ka sa Kanyang masiglang paglalakbay sa pagbabahagi kay 

Jesus nang walang takot. Mararanasan mo ang kagalakan habang makikita mo ang Panginoon na inilalapit 

ang mga kalalakihan, mga kababaihan, mga kabataan, at mga bata sa Kanyang sarili at binabago ang 

kanilang mga buhay. 

 

 

 
1Charles M. Sheldon, In His Steps (Nashville: Broadman & Holman, 1995), 232-234.  

 
2Ibid.  

 



Personal na Pagtatalaga sa Diyos  

Upang Ibahagi si Jesus 
 

 

• Hindi na ako magiging tahimik na Cristiyano.  

 

• Patuloy kong hahanapin ang mga taong iyong hinihipo upang maibahagi ko sa kanila si Jesus. 

 

• Dahil nauunawaan  kong nananahan sa akin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus at hindi 

ako nagkukulang ng anuman upang masunod ko ang Dakilang Atas, susundin ko ang utos na iyan na 

humayo at gawing alagad ni Cristo ang lahat ng mga bansa. 

 

• Ibibigay ko ang aking buhay upang ang Filemon 6 ay maging aktibong nagaganap, hinahayaan Kang 

tuparin ang Iyong mga pangako sa aking buhay.  

  

 

“ Dalangin kong maging aktibo ka sa pagbabahagi ng iyong pananampalataya, upang magkaroon ka ng 

ganap na kaunawaan tungkol sa mabubuting bagay na mayroon tayo kay Cristo.” (Filemon 6).  

 

 

Pirma __________________________________ Petsa____________ 

 



Hanapin ang Kapangyarihan ng Diyos 

Upang Gawing Mabisa ang Iyong Patotoo 

 
      May isang paraan upang magabayan ng isang mananampalataya ang isang tao na 

matagpuan ang simpleng landas ng kaligtasan—nang walang takot na mabigo. Tayo’y 

may tawag ng Diyos na magpatotoo at pangako ng kapangyarihan ng Diyos upang 

gawing mabisa an gating patotoo. 

 

     Ang Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot ay naghaharap ng isang natural, di-

nakakailang na pamamaraan ng pagbabahagi ng ebanghelyo na mag-aalis ng pamimilit, 

argumento, at ng takot mabigo! Paano? Itinuturo ng Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot 

na ang pag-eebanghelyo ay hindi pagaakay ng ibang tao sa Panginoon. Iyan ay Gawain 

ng Banal Na Espiritu. Ang iyong Gawain ay ibahagi lang ang iyong pananampalatayang 

Cristiyano at ipamuhay ang buhay ng isang tunay na mananampalataya. Nagtatagumpay 

ka sa pamamagitan ng pagiging laang magpagamit at pagiging masunurin sa Diyos. 

Itinuturo ng Ibahagi si Jesus Nang Walang Takot kung paano gabayan ang mga di 

mananampalataya sa Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pangaraw-araw ng pag-uusap. 

Walang personal na pagtanggi, walang argumento, at walang kabiguan dahil ang layunin 

lamang ay ibahagi ang iyong pananampalataya. Ang Banal na Espiritu ang pupukaw ng 

damdamin, mangungumbinsi, at magtuturo sa pamamagitan ng Kanyang sariling Salita. 

 

     Danasin ang tunay na kagalakan ng pagbabahagi ng iyong pananampalataya nang 

walang pagkabigo. Matutulungan ka ng bagong kukunang-kagamitan na ito upang 

maibahagi mo si Jesus nang walang takot! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Follow Up Resources for New Christians 

 

A new Christian will need a lot of help as he or she  

begins this new journey of faith. You may wish to suggest several resources which will help.  

 

• Welcome to God’s Family.—This pocket-sized tract  

utilizes Scripture verses, drawings, and brief comments  

to provide guidance and positive reinforcement to those  

who have recently accepted Jesus as Savior. It will also  

help them establish new habits of discipleship and will  

encourage them to join the fellowship of the church.  

This tract will give new Christians the immediate guidance they need upon a profession of faith.  

 

• Beginning Steps: A Seven-Day Growth Guide for  

New Believers.—This simple seven-step booklet can  

guide a new Christian during the crucial first week after  

becoming a believer.  

 

• Taking the Next Step: A Guide for New Church  

Members.—This easy-to-use interactive resource will  

help new members find their place in God’s work  

through your church. It provides an overview and orientation for assimilation of new church members, and  

guides them toward meaningful involvement in your  

church’s life and ministry.  

 

• Survival Kit: Five Keys to Effective Spiritual Growth.—  

This six-week study will help adults who are new  

Christians to develop a regular pattern of quiet time,  

prayer, Bible study, and Scripture memory.  

 

• Survival Kit for Youth, Revised.—Helps youth who  

are new Christians to understand the basics of a growing faith, complete with ways to get into a consistent  

lifestyle of quiet time, prayer, Bible study, and Scripture  

memory.  

 

• Survival Kit for New Christians, Children’s Edition.  

—This resource provides a six-week study guide for  

older children who are new Christians to use at home  

five days per week. It also includes Scripture cards to  

encourage Scripture memory.  

 

• Heaven: Your Real Home.—A new Christian will  

want to learn all he can about where he will spend eternity. The study emphasizes how a person’s life on 

earth affects his experience in heaven. It helps to answer questions such as: Why don’t I fit here on earth? 

What is my true identity? and Why do Christians suffer?  

 

Each of the resources described on these two pages  

can be ordered in any of the following ways: FAX your  

order to (615) 251-5933; PHONE 1-800-458-2772;  

ORDER ONLINE at www.lifeway.com; WRITE  

to the Customer Service Center, One LifeWay Plaza,  

Nashville, TN 37234-0113; or VISIT the nearest  

Lifeway Christian Store serving you.  

 



Your Next Steps Toward Growth in Christian Discipleship 
 

The following resources are suggested as possible next steps as you continue this exciting 

journey of maturing in Christ. Each of these resources may be studied individually, or 

you may wish to ask your pastor, other church ministers, or discipleship training director 

about the possibility of scheduling a small-group study soon.  

 

• In God’s Presence: Your Daily Guide to a Meaningful Prayer Life.—Develop a 

meaningful, faithful prayer life with this simple, interactive book. It guides adults to 

identify with God in prayer by becoming like Him and by working with Him in prayer. 

Readers will learn about and practice six types of prayer and will discover the greater 

authority granted to united prayer.  

• Experiencing God: Knowing and Doing the Will of God.—This popular resource helps 

Christians discover  

God’s will and obediently follow it. Daily learning and devotional activities help 

participants develop an intimate relationship with God so that they can hear when God is 

speaking. It also leads participants to reorganize their beliefs, character, and behavior 

around God’s will.  

• Jesus on Leadership: Becoming a Servant Leader.—In too many churches today, head 

tables have replaced the towel and washbasin as symbols of leadership among God’s 

people. Jesus on Leadership will guide the reader to stop following the world’s model for 

leadership and  

adopt Jesus’ teachings. This resource presents the true meaning of biblical servant 

leadership.  

• MasterLife: A Biblical Process for Growing Disciples.—Redesigned for the 21st 

century, MasterLife  

provides a small-group discipling process that guides believers to develop a lifelong, 

obedient relationship  

with Jesus Christ. As believers learn to practice six biblical disciplines, they become 

more Christlike, develop Kingdom values, and become involved in His mission  

in the home, the church, and the world.  

• Serving God: Discovering and Using Your Spiritual Gifts.—A discovery of spiritual 

gifts can motivate growing disciples as nothing else can. This resource can provide 

greater insight as you continue spiritual gift discovery in your life.  

• Life in the Spirit.—Readers will discover a special  

quality of life, a life characterized by a deep and loving  

relationship with God, effectiveness in personal living,  

and ministry that makes a difference in the world.  

• A Heart Like His: Seeking the Heart of God Through  

a Study of David.—This book studies the life of King  

David, focusing on his years as God’s chosen king of  

Israel. This in-depth study demonstrates how God  

loved and was able to use David despite his disobedience, and offers many lessons for 

those seeking to have a heart like God’s.  

• DecisionTime: Commitment Counseling.—This resource can train persons to be able to 

counsel and follow-up with those making decisions during a public  

invitation. Specific decisions include those for salvation,  

assurance of salvation, baptism, church membership,  

and rededication to grow toward spiritual maturity.  
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