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Maligayang Pagdating!
KAMI AY NAGAGALAK sapagkat kasama naming kayo sa pag aaral sa mga salita ng Diyos!

Nais naming malaman ninyo na kayo ay bunga ng aming mga pananalangin kaya hindi nagkakataon 
lang ang pagdalo o pagsali ninyo sa pag aaral na ito.

Nais naming lalo kayong lumago at mas mapalapit sa Panginoon habang patuloy kayong nag aaral 
at pinagbubulay bulayan  ang  mga Salita ng Diyos sa araw araw! Habang kayo ay hinuhubog ayon sa 
pangangaral sa mga Salita ng Diyos bawat araw, aming dalangin na kayo ay higit na  mapamahal sa 
Kanya habang patuloy kayong nagsasaliksik at nagbabasa mula sa Bibliya. 

Bago niyo basahin ang mga nakatakdang talata sa bawat araw, inyong idalangin sa Panginoon  
na kayo’y tulungan unawain ang mga ito. Anyayahan Siyang mangusap sa inyo sa pamamagitan ng 
Kanyang mga Salita. Hayaan Siyang mangusap at tungkulin mong makinig at tumupad sa sinasabi 
Niya.

Maglaan ng panahon sa madalas pagbabasa sa mga talata. Sinasabi sa atin sa Kawikaan na magsaliksik 
at ating masumpungan:   “Kung iyong hahanapin siya na parang pilak, at sasaliksikin mo siyang parang 
kayamanang natatago.” (Kawikaan 2:4–5 ADB1905).

Kami ay nalulugod na pagkalooban kayo ng ibat ibang mga kinakailangang babasahin habang 
kayo’y kasama namin sa pag aaral ng Bibliya sa pamamagitan ng internet.

 - Ang Panginoon ay kasama natin (Libro)

 - Basahing Plano Talata

 - Lingguhang Blog Poste

 - Lingguhang Memorya Berso

 - Lingguhang Bideos (Lunes)

 - Lingguhang Hamon

 - Online Komunidad: Facebook, Twitter, Instagram, LoveGodGreatly.com

 - Hashtags: #LoveGodGreatly

Hindi na kami makapaghintay dito sa Love God Greatly sa inyong pag umpisa at umaasa kaming 
makakasama kayo sa pagtatapos. Magtiis, magtiyaga, manatili at huwag susuko o bibitaw! Tapusin mo 
ng may pagsisikap anumang inyong nasimulan ngayon. Narito lang kaming natutuwang sumusubaybay 
sa iyong pagtahak. Magsikap sa paggising ng maaga upang maitaboy ang mga alalahanin sa maghapon, 
maupo at gumugol ng panahon para sa mga Salita ng Diyos! At matutuwa tayo sa mga kabutihang 
inilaan ng Diyos para satin sa pag aaral naito! Maglakbay kasama kami habang ating nalalaman at 
nararamdaman  ang dakilang pag ibig ng Diyos sa ating buhay!



Kopirayt@2016 ng LoveGodGreatly.com

Pinagkaloob ang pahintulot na kopyahin itong kasulatan para layunin na pag-aralan ang 
librong Ang Panginoon ay kasama natin.

Mangyari huwag baguhin itong kasulatan.
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Ating Komunidad
ANG GRUPO NA “Lubos na mahalin ang Diyos” ay binubuo nang magagandang kababaihan sa 
komunidad na gustong malaman at magaral ng Salita ng Diyos.

Umpisahan ng Santong Salita pero hindi natatapos duon.

Marami nag sasama- sama sa ibat ibang bahay o sa online sila nagkikita at naguusap, meron din sa 
kanilang simbahan at marami din sa kabilang mundo kung saan konektado sila.

Ano man ang koneksiyon nila, sila ay nagmamahal sa isang layunin… para mahalin ang Diyos ng 
lubos.

Ngayon, sa araw na ito, pag tayo ay nag aaral ng Santong Kasulatan, kulang ang panghihikayat at 
suporta na maitutulong na mahalin ng lubos ang Diyos.

Tayo ay nandito sa komunidad natin na para matulungan natin ang isat isa sa pagaaral at tayo ay 
lumaki sa pagmamahal natin sa Santong Kasulatan. Dahil dito puwede mo bang tanungin ang kapwa 
na makipagaral sayo?

Ang kababahian natin, kailangan natin ang isat isa na makipagaral sa’yo.

Magtiwala ka na kami dito ay nagaaral at pinagdadasalan kayo at masayang masaya kami na kayo ay 
karamay na magaral pati. At pagtiwalaan niyo na ang ating Diyos ay masaya na gusto nating malaman 
kung paano tayo makakalapit sa kanya.

Sa ngayon, tawagan niyo ang kaibigan, ang kapatid at ang iba pang kamaganak at tayo tayo ay 
magaral, kahit saan, kumoekta tayo. 

Kaya natin ‘to.
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Paano mag- SOAP
GUSTONG GUSTO NAMIN ninyong malaman na napakasaya kami para sa inyo.

Ipinagmamalaki ka namin sa iyong pangako … na magbasa ng Biblia araw araw at iaplay ito sa ating 
buhay – ang magandang buhay na binigay sa atin.

Bawat Kabanata mayroong laarawan sa bawat berso na binabasa natin. Itong laarawan ay 
makakatulong sa ating pagintindi ng mga berso na binabasa at malaman kung ano ang sinansabi sa 
atin ng Panginoon.

Dito sa Love God Greatly, ginagamit namin ang S.O.A.P. na paraan. Bago tayo magumpisa, tingnan 
natin kung ano itong S.O.A.P. at bakit namin ito ginagamit.

Bakit mag- S.O.A.P?

Oo at maganda na binabasa ang Biblia, pero masmaganda na makipag-ugnayan tayo. Makikita mo sa 
madaling panahon na merong mga Santong Kasulatan na hindi mo nakita nuon na nandyan na. Kasi 
itong paraan na S.O.A.P. ay tutulungan ka na magaral na mas malamin, makikita moa ng iyong dagdag 
kaalaman sa pagintindi sa Biblia. Kaya gusto naming ihandog sa inyo na gamatin itong S.O.A.P na 
paraan. Magugulat ka!

Ano ang ibig sabihin ng S.O.A.P.?

S- Banal na kaSulatan. Isulat ang mga berso na pinagaralan natin at makikita nyo na maykaibahang 
resulta. Maso-sorpesa ka sa makikita mong kagawan ng Diyos.

O- Mga Obserbasyon. Ano ang nakikita ninyo sa mga berso na binasa natin? Sino sino ang 
pinatutungkolan? Meron bang inuulit ulit na sinasabi? Meron bang salitang kapunapuna sa iyo?

A- Aplikasyon. Dito natin puwedeng i-aplay sa ating sarili. Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa akin? 
Paano ko magagamit ito sa sarili kong buhay? Ano ang kailangan kong gawin?

P- Pagdasal – Ipagdasal ang Santong Kasulatan. Oras na ito upang magpasalamat sa lahat na ipinakikita 
niya sa atin gawa nang tayo ay nag- aaral nang Libro para sa mga Salita ng Diyos. Tanungin natin ang 
Panginoon kung meron tayong kasalanan na kailangan nating tanggapin, huwag kalimutan, na mahal 
tayo ng Diyos. 
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Paano mag- S.O.A.P? Ito ang halimbawa!

S- 5 Dahil sa pagasa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng 
katotohanan ng evangelio, 6 Na ito’y dumating sa inyo; gayon din naman kung paano sa buong 
sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo, mula nang araw na inyong 
marinig at maalaman ang biyaya ng Dios sa katotohanan; 7 Ayon sa inyong natutuhan kay Epafras na 
aming minamahal na kasamang lingkod, na isang tapat na ministro ni Cristo, sa ganang atin; 8 Na siya 
rin namang sa amin ay nagbalita ng inyong pagibig sa Espiritu.

O-

 - Pagka-hinalo moa ng pananampalataya at pagmamahal, merong pagasa.

 - Ang pagasa natin ay nasa langit… sa dadating na panahon.

 - Ang Santong Sulat -  ay totoo.

 - Ang Santong Sulat -  ay buhay, mula sa umpisa hanggang sa dulo.

 - Kaya ng isang tao na magbago… Epafras.

A- Ginamit ng Diyos si, Epafras, para maibago ang kanilang bayan! Napaalala sa akin na ang ating 
pananagutan ay sabihin sa iba ang estoria ng ating Panginoon at Siya ang maglalago. Yung mga berso 
na binasa natin ay sinasabi na ikalat natin sa lahat ang katotohanan ni Kristo, at siya ang bahala 
na magdagdag. Itong mga berso ay direkta sa LGG … “gayon din naman kung paano sa buong 
sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo, mula nang araw na inyong 
marinig at maalaman ang biyaya ng Dios sa katotohanan;

 “Napakasaya pag nakita natin ang Santong Sulat -  maging buhay at nagsasalita sa ating. Ang ating 
tugon ay mga kababaihan na nadito sa ating grupo ay maintindihan. “Ang Santong Sulat -  ay hindi 
lang impormasyon, pati din sa ating pagbabagong- anyo.”

P- Panginoon, tulungan mo po akong maging Epafras – at sabihin sa iba ang iyong pagmamahal at 
Ikaw na lang ang magdagdag at magalaga. Tulungan mo po ako na maintindihan ko po ang mga berso 
na binabasa namin araw araw. Ang aking tugon ay maging malapit sa Iyo. Tulungan mo po akong may 
pagasa araw araw, araw araw ay maypanampalataya at pagmamahal sa kapwa. Tulungan mo akong 
maalala na may magandng dadating sa kinabukasan!

_________________________

Ang importante dito sa ating pag-aaral ay ang ating pakikipag-unayan sa isa’t isa, at ang ating Aplikasyon 
sa buhay natin.

Awit 1:2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya 
nagbubulaybulay siya araw at gabi. 3 At siya’y magiging parang punong kahoy na itinanim sa 
siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan, ang kaniyang dahon 
nama’y hindi malalanta; at anumang kaniyang gawin ay giginhawa.
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Soap Basahing Plano
UNANG LINGGO - Ang Pangako ng Tagapagligtas (tulad ng nakikita sa buong lumang tipan)

  Basahin SOAP

  Genesis 3:14-15 Genesis 3:15

  Mikas 5:2-5 Mikas 5:2

  Isaiah 9:6-7 Isaias 9:6

  Isaiah 7:14 Isaiah 7:14

  2 Samuel 7:10-13 2 Samuel 7:12-13

IKALAWANG LINGGO - Ang Pagdating ng ating Tagapagligtas
  Basahin SOAP

 Ang kapalit nito ay ang paglisan sa Kalangitan 2 Corinto 8:9; Juan 6:38 Juan 6:38

 Ang pagkakatawang lupa Juan 1:1-5; 14 Juan 1:14

  Pagpapakita ng kadakilaan Filipos 2:5-7 Filipos 2:5-7

 Ang pagtalikod sa Kanya ng mga tao Juan 1:9-13 Juan 1:11

 Ang pagtalikod ng Ama Mateo 27:46 Mateo 27:46

IKATLONG LINGGO - Ang Dahilan ng Kanyang Pagdating
  Basahin SOAP

 Upang hanapin ang mga nawawala Galacia 4:4-5 Galacia 4:4-5

  Upang magdulot ng mabuting balita sa mga nahihrapan Isaiah 61:1-3 Isaiah 61:1

 Upang likumin ang mga tao Tito 2:14; Pahayag 5:9 Pahayag 5:9

  Upang bumuo ng kaharian, Daniel 7:13-14 Daniel 7:14

  Upang dakilain ang Kanyang pangalan Roma 11: 33-36; Lucas 2:14 Romans 11:36

 IKAAPAT NA LINGGO - Ang Tugon
  Basahin SOAP

 Si Maria  Lucas 1:46-56 Lucas 1:46-49

 Ang mga pastol  Lucas 2:8-20 Lucas 2:20

 Ang mga Anghel Hebreo 1:6; Lucas 2:8-14 Hebreo 1:6; Lucas 2:13-14

 Ang mga Mago Mateo 2:1-12 Mateo 2:10-11

 Ang mga Tao Pahayag 7:9-10; 19:6-10 Pahayag 7:7-10

Lunes
Martes
Miyerkules
Huwebes
Biyernes
Araw para sa mga kasagutan

Lunes
Martes
Miyerkules
Huwebes
Biyernes
Araw para sa mga kasagutan

Lunes
Martes
Miyerkules
Huwebes
Biyernes
Araw para sa mga kasagutan

Lunes
Martes
Miyerkules
Huwebes
Biyernes
Araw para sa mga kasagutan
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Mga Layunin
NANINIWALA KAMI na ito ay mahalaga na isulat ang mga layunin para sa bawat session. Magtabi ng 
ilang oras at magsulat ng tatlong mga layunin na nais mong mag-pocus sa session na ito, simula sa 
paggising sa bawat araw ay basahin ang Santong Sulat - . Kaya susunod na pagtapos ng walo na lingo 
meron tayong balikan na mga layunin natin. Kaya natin eto!

Ang aking mga layunin para sa session na ito ay:

1.

2.

3.

Prima: ___________________________________________________________   

Petcha: ______________________
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Paunang Salita
HALINA, PINAKAHIHINTAY NAMING HESUS 

MINSAN BA IKAW ay nagtataka o napapaisip kung ano ang nasa isipan ng 

ating Panginoon bago ang pagsilang ni Hesus? Kung bakit naghintay pa 

siya ng ganun katagal upang ang lahat ng ito ay maging katotohanan? 

Ako ay napapaisip ukol sa mga bagay na ito.Ngunit ang kaligtasan na 

handog ng Panginoon sa ating lahat ay hindi isang plano na nabuo 

lamang dahil Siya ay naiinip o walang magawa. Ito ay isang plano bago 

pa man magsimula ang lahat, isang plano na hanggang ngayon ay 

nagpapatuloy pa. 

 

Unti unti ay ipinakilala ng Diyos sa atin ang Tagapagligtas, Siya na 

tumubos sa lahat ng pagkakasala ng mundo. Ang Adbiyento ay nagsimula 

pa noong panahon ng Genesis, ito ay nagpatuloy sa buong Lumang 

Tipan.Tulad ng nakasaad sa pambatang Bibiliya na, “ Lahat ng kwento ay 

ibinubulalas ang kanyang ngalan”.Ang buong Lumang Tipan ay nakalaan sa 

paghahanda at paghihintay. 

Alam mo ba ang awit na Ingles na ito? 

 

Come, Thou long expected Jesus 

Born to set thy people free; 

From our fears and sins release us, 

Let us find our rest in thee. 

Israel’s strength and consolation, 

Hope of all the earth Thou art; 

 

Ang pamaskong awit na ito ay nagsasambit ng labis na pangungulila ng 

mga tao sa Lumang Tipan. Ngunit ngayon maaari nang magbunyi dahil 

naririto na ang Tagapagligtas. Ito ay isang napakabuting balita dahil 

ang kaligtasan ay naririto na at ang kasalanan sa mundo ay nagapi. 
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Sa Lumang Tipan, ang mga tao ay labis na umaasa sa pagditang ng 

Tagapagligtas, ang paghihintay na ito ay nasalamin sa kanila ang 

mahabang pasensiya, labis na tiwala sa Diyos at sa pangako ng 

kaligtasan. 

 

Sa ngayon tayo ay narito muli sa panahon ng Adbiyento, Tayo ay 

naghihintay sa muling pagdating ng Tagapagligtas. Upang tayo ay alisin 

sa pagkakalugmok sa kasalanan at takot, upang ang lahat ay maging 

maganda at payapa, upang tayo ay manatili sa tabi Niya habang buhay. 

Ang panahon ng Adbiyentong ito ay nangangailangan ng labis na tiwala 

at pananalig sa Kanya. 

 

Ang pag asa na nanahan nuon sa Israel ay kahalintulad ng sa atin din 

ngayon. Sila ay may labis na pananalig sa Diyos at sa Tagapagligtas. 

 

Sa ating pagaaral ng Adbiyento 2016, ating pagninilayan ang mga 

pangako ng Lumang Tipan at ang kababaang loob mula sa ating 

Tagapagligtas. Pagninilayan natin kung bakit Siya dumating at kung 

paano siya sumagot sa ating mga suliranin sa pamamagitan ng iba’t 

ibang mga kuwentong pamasko at kung paano din tayo maghihitay kay 

Hesus. 

 

“ Ang mensahe ng Kapaskuhang ito ay mayroon pang pag asa sa 

sangkatauhang nilugmok ng pagkakasala at suliranin, pag asa na may 

kapatawaran, pag asa na makamit ang Kapayapaan kasama ng Panginoon at 

pag asang may kaligtasan, sapagkat sa kagustuhan ng Panginoon, si 

Hesus ay isinilang sa isang kuwadra at pagkatapos ng tatlumpung taon 

ay ipinako sa krus upang tayo ay tubusin sa pagkakasala.” 

 

J.I. Packer 
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Linggo 1
Linggo 1 Layunin: (Mahahanap ito na nakalista sa ating blog post bawat Lunes):

Panalangin para sa linggo ito: Ang ating Pamilya

 Pagdarasal Papuri

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes



Sapagka’t sa atin ay ipinanganak ang 
isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang 

anak na lalake; at ang pamamahala 
ay maaatang sa kaniyang balikat: at 

ang kaniyang pangalan ay tatawaging 
Kamanghamangha, Tagapayo, 

Makapangyarihang Dios, Walang 
hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.

ISAIAS 9:6
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Panlinggong Salita ngDiyos Linggo 1

Linggo 1

LUNES GENESIS 3:14-15

14 At sinabi ng Panginoong Dios sa ahas, Sapagka’t ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa 
lahat ng hayop, at ng higit sa bawa’t ganid sa parang; ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at alabok 
ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay:

15 At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi: ito ang 
dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong.

MARTES  MIKAH 5:2-5

2 Nguni’t ikaw, Beth-lehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libolibo ng Juda, mula sa iyo 
ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel; na ang pinagbuhatan niya ay mula nang una, 
mula nang walang hanggan.

3 Kaya’t kaniyang ibibigay sila hanggang sa panahon na siya na nagdaramdam ay manganak: 
kung magkagayon ang nalabi sa kaniyang mga kapatid ay babalik sa mga anak ni Israel.

4 At siya’y titindig, at magpapakain ng kaniyang kawan sa kalakasan ng Panginoon, sa kamahalan 
ng pangalan ng Panginoon niyang Dios: at sila’y mananatili; sapagka’t ngayon siya’y magiging 
dakila hanggang sa mga wakas ng lupa.

5 At ang lalaking ito ay magiging kapayapaan natin. Pagka ang taga Asiria ay papasok sa ating 
lupain, at pagka siya’y tutungtong sa ating mga palacio, tayo nga’y mangagtitindig laban sa 
kaniya ng pitong pastor, at walong pinakapangulong tao.

MIYERKULES ISAIAS 9:6-7

6 Sapagka’t sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; 
at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging 
Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng 
Kapayapaan.

7 Ang paglago ng kaniyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas, sa 
luklukan ni David, at sa kaniyang kaharian, upang itatag, at upang alalayan ng kahatulan at ng 
katuwiran mula ngayon hanggang sa magpakailan man. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon 
ng mga hukbo.
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HUWEBES ISAIAS 7:14

14 Kaya’t ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda; narito, isang dalaga ay maglilihi, 
at manganganak ng isang lalake, at tatawagin ang kaniyang pangalan na Emmanuel.

BIEYERNES 2 SAMUEL 7:10-13 

10 At aking tatakdaan ng isang dako ang aking bayan na Israel, at aking itatatag sila, upang sila’y 
magsitahan sa kanilang sariling dako, at huwag nang mabago pa; ni pipighatiin pa man sila ng 
mga anak ng kasamaan, na gaya ng una.

11 At gaya mula sa araw na aking halalan ng mga hukom ang aking bayang Israel; at aking 
papagpapahingahin ka sa lahat ng iyong mga kaaway. Bukod sa rito ay isinaysay ng Panginoon 
na igagawa ka ng Panginoon ng isang bahay.

12  Pagka ang iyong mga araw ay naganap, at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga 
magulang, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo, na magmumula sa iyong tiyan, at 
aking itatatag ang kaniyang kaharian.

13 Kaniyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, at aking itatatag ang luklukan ng kaniyang 
kaharian magpakailan man.



Santong Sulat - Isulat ang mga berso na pinagaralan natin.

Mga Obserbasyon - Magsulat ng isa o dalawang obserbasyon mula sa mga berso na binasa at 
napagaralan natin.
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BASAHIN:
SOAP:

Linggo 1

Genesis 3:14-15
Genesis 3:15

Lunes



Aplikasyon - Magsulat ng isa o dalawang aplikasyon mula sa mga berso na binasa at napagaralan 
natin.

Pagdasal - Magsulat ng panalangin mula sa berso na binasa at napagaralan natin.
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- Bisitahin Bisitahin ang website blog post. -

Linggo 1

Lunes



Santong Sulat - Isulat ang mga berso na pinagaralan natin.

Mga Obserbasyon - Magsulat ng isa o dalawang obserbasyon mula sa mga berso na binasa at 
napagaralan natin.
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BASAHIN:
SOAP:

Linggo 1

Mikas 5:2-5
Mikas 5:2

Martes



Aplikasyon - Magsulat ng isa o dalawang aplikasyon mula sa mga berso na binasa at napagaralan 
natin.

Pagdasal - Magsulat ng panalangin mula sa berso na binasa at napagaralan natin.
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Martes



Santong Sulat - Isulat ang mga berso na pinagaralan natin.

Mga Obserbasyon - Magsulat ng isa o dalawang obserbasyon mula sa mga berso na binasa at 
napagaralan natin.
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BASAHIN:
SOAP:

Linggo 1

Isaiah 9:6-7
Isaias 9:6

Miyerkules



Aplikasyon - Magsulat ng isa o dalawang aplikasyon mula sa mga berso na binasa at napagaralan 
natin.

Pagdasal - Magsulat ng panalangin mula sa berso na binasa at napagaralan natin.
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- Bisitahin Bisitahin ang website blog post. -

Linggo 1

Miyerkules



Santong Sulat - Isulat ang mga berso na pinagaralan natin.

Mga Obserbasyon - Magsulat ng isa o dalawang obserbasyon mula sa mga berso na binasa at 
napagaralan natin.
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BASAHIN:
SOAP:

Linggo 1

Isaiah 7:14
Isaiah 7:14

Huwebes



Aplikasyon - Magsulat ng isa o dalawang aplikasyon mula sa mga berso na binasa at napagaralan 
natin.

Pagdasal - Magsulat ng panalangin mula sa berso na binasa at napagaralan natin.

LoveGodGreatly.com 23Linggo 1

Huwebes



Santong Sulat - Isulat ang mga berso na pinagaralan natin.

Mga Obserbasyon - Magsulat ng isa o dalawang obserbasyon mula sa mga berso na binasa at 
napagaralan natin.

24 LoveGodGreatly.com

BASAHIN:
SOAP:

Linggo 1

2 Samuel 7:10-13
2 Samuel 7:12-13

Biyernes



Aplikasyon - Magsulat ng isa o dalawang aplikasyon mula sa mga berso na binasa at napagaralan 
natin.

Pagdasal - Magsulat ng panalangin mula sa berso na binasa at napagaralan natin.
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- Bisitahin Bisitahin ang website blog post. -

Linggo 1

Biyernes
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1. Hanapin sa Google ang salitang “protevangelium”. Bakit tinawag na “protoevangelium” ang 
Gen:3:15. 

 2.Ano ang mga propesiyang nakita natin s Lumang Tipan hinggil sa pagdating ni Hesus? 

 3.Sa Isaiah 9:6, tayo ay nabigyan ng mga kalaman ukol sa mga katawagan kay Hesus at kung ano ang 
papel Niya dito sa lups, ang lahat ng mga ito ay pawang mga salitang naglalarawan. Ano ano ang mga 
salitang ito at paano nito nilalarawan si Hesus. 

 4.Ano ang ibig sabihin ng pangalang Emanuel, at paano ito nagbibigay inspirasyon sa pang araw araw 
na buhay? 

5. Ang paghihintay ay napakahirap. Paano kaya napanatili ng mga tao sa Lumang Tipan ang kanilang 
pag asa habang naghihintay? Paano ka namamag asa habang hinihintay ang muling pagdating ni 
Hesus? 

Gunita at mga Tanong



27LoveGodGreatly.com Linggo 1

Ang Aking Tugon
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Linggo 2
Linggo 2 Layunin: (Mahahanap ito na nakalista sa ating blog post bawat Lunes):

Panalangin para sa linggo ito: Ang Ating Bayan

 Pagdarasal Papuri

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes



At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan 
sa gitna natin (at nakita namin ang 

kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian 
gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng 

biyaya at katotohanan.
JUAN 1:14
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Panlinggong Salita ngDiyos Linggo 2

Linggo 2

LUNES 2 CORINTO 8:9

9 Sapagka’t nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na, bagaman siya’y 
mayaman, gayon ma’y nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kaniyang 
karukhaan ay magsiyaman kayo.

 JUAN 6:38

38 Sapagka’t bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, 
kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin.  

MARTES JUAN 1:1-5

1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.

2 Ito rin nang pasimula’y sumasa Dios.

3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay 
hindi ginawa kung wala siya.

4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.

5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

 JUAN 1:14

14 At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang 
kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan.

MIYERKULES FILIPOS 2:5-7

5 Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito’y na kay Cristo Jesus din naman:

6 Na siya, bagama’t nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan 
ang pagkapantay niya sa Dios,

7 Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao:
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HUWEBES JUAN 1:9-13

9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na 
pumaparito sa sanglibutan.

10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala 
ng sanglibutan.

11 Siya’y naparito sa sariling kaniya, at siya’y hindi tinanggap ng mga sariling kaniya.

12 Datapuwa’t ang lahat ng sa kaniya’y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang 
maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga’y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang 
pangalan:

13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, 
kundi ng Dios.

BIYERNES MATEO 27:46

46 At nang malapit na ang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, na sinasabi: 
Eli, Eli, lama sabachthani? sa makatuwid baga’y, Dios ko, Dios ko bakit mo ako pinabayaan?



Santong Sulat - Isulat ang mga berso na pinagaralan natin.

Mga Obserbasyon - Magsulat ng isa o dalawang obserbasyon mula sa mga berso na binasa at 
napagaralan natin.
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BASAHIN:
SOAP:

Linggo 2

 2 Corinto 8:9; Juan 6:38
Juan 6:38

Lunes



Aplikasyon - Magsulat ng isa o dalawang aplikasyon mula sa mga berso na binasa at napagaralan 
natin.

Pagdasal - Magsulat ng panalangin mula sa berso na binasa at napagaralan natin.
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- Bisitahin Bisitahin ang website blog post. -

Linggo 2

Lunes



Santong Sulat - Isulat ang mga berso na pinagaralan natin.

Mga Obserbasyon - Magsulat ng isa o dalawang obserbasyon mula sa mga berso na binasa at 
napagaralan natin.

34 LoveGodGreatly.com

BASAHIN:
SOAP:

Linggo 2

 Juan 1:1-5; 14
Juan 1:14

Martes



Aplikasyon - Magsulat ng isa o dalawang aplikasyon mula sa mga berso na binasa at napagaralan 
natin.

Pagdasal - Magsulat ng panalangin mula sa berso na binasa at napagaralan natin.

LoveGodGreatly.com 35Linggo 2

Martes



Santong Sulat - Isulat ang mga berso na pinagaralan natin.

Mga Obserbasyon - Magsulat ng isa o dalawang obserbasyon mula sa mga berso na binasa at 
napagaralan natin.
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BASAHIN:
SOAP:

Linggo 2

Filipos 2:5-7
Filipos 2:5-7

Miyerkules



Aplikasyon - Magsulat ng isa o dalawang aplikasyon mula sa mga berso na binasa at napagaralan 
natin.

Pagdasal - Magsulat ng panalangin mula sa berso na binasa at napagaralan natin.
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- Bisitahin Bisitahin ang website blog post. -

Linggo 2

Miyerkules



Santong Sulat - Isulat ang mga berso na pinagaralan natin.

Mga Obserbasyon - Magsulat ng isa o dalawang obserbasyon mula sa mga berso na binasa at 
napagaralan natin.
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BASAHIN:
SOAP:

Linggo 2

 Juan 1:9-13
Juan 1:11

Huwebes



Aplikasyon - Magsulat ng isa o dalawang aplikasyon mula sa mga berso na binasa at napagaralan 
natin.

Pagdasal - Magsulat ng panalangin mula sa berso na binasa at napagaralan natin.

LoveGodGreatly.com 39Linggo 2

Huwebes



Santong Sulat - Isulat ang mga berso na pinagaralan natin.

Mga Obserbasyon - Magsulat ng isa o dalawang obserbasyon mula sa mga berso na binasa at 
napagaralan natin.
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BASAHIN:
SOAP:

Linggo 2

 Mateo 27:46
Mateo 27:46

Biyernes



Aplikasyon - Magsulat ng isa o dalawang aplikasyon mula sa mga berso na binasa at napagaralan 
natin.

Pagdasal - Magsulat ng panalangin mula sa berso na binasa at napagaralan natin.

LoveGodGreatly.com 41

- Bisitahin Bisitahin ang website blog post. -

Linggo 2

Biyernes
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 1.Maliban sa pag alis sa langit, ano pa ang iwinaksi ni Hesus upang Siya ay mamuhay dito sa lupa? 
(Basahin ang 2 Cor. 8:9, para sa karagdagang kaalaman.) 

 2.Si Hesus ba ay nakatawang tao o siya ay tao talaga? Bakit ito lubos na mahalaga? 

 3.Si Hesus ay tao at Diyos din, paano NIya nilinis ang sarili upang ang lahat ng ito ay maisakatuparan 
NIya? 

 4.Si Hesus ay dumating upang tayo ay tubusin sa pagkakasala ngunit siya ay iwinaksi ng karamihan, 
Basahin ang Juan 3:19-21 para sa karagdagang kaalaman ukol dito. Sa paanong mga paraan natin 
itinatatwa si Hesus? 

 5. Sa krus si Hesus ay hinayaan ng Ama na tayo ay tubusin Niya at Siya ay magpakasakit, paano ito 
nakabuti para sa atin? 

Gunita at mga Tanong



43LoveGodGreatly.com Linggo 2

Ang Aking Tugon
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Linggo 3
Linggo 3 Layunin: (Mahahanap ito na nakalista sa ating blog post bawat Lunes):

Panalangin para sa linggo ito: Ang Ating Mga Kaibigan

 Pagdarasal Papuri

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes



Datapuwa’t nang dumating ang 
kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang 
kaniyang Anak, na ipinanganak ng 

isang babae, na ipinanganak sa ilalim 
ng kautusan,  Upang matubos niya ang 

nangasa ilalim ng kautusan, upang 
matanggap natin ang pagkukupkop  

sa mga anak.
GALACIA 4:4-5



46 LoveGodGreatly.com

Panlinggong Salita ngDiyos Linggo 3

Linggo 3

LUNES GALACIA 4:4-5

4 Datapuwa’t nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na 
ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan,

5  Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang 
pagkukupkop sa mga anak.

MARTES ISAIAS 61:1-3

Ang Espiritu ng Panginoong Dios ay sumasa akin; sapagka’t pinahiran ako ng Panginoon upang 
ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo; kaniyang sinugo ako upang magpagaling ng 
mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan 
sa nangabibilanggo;

2 Upang magtanyag ng kalugodlugod na taon ng Panginoon, at ng kaarawan ng panghihiganti 
ng ating Dios; upang aliwin yaong lahat na nagsisitangis;

3 Upang iukol sila na nagsisitangis sa Sion, upang bigyan sila ng putong na bulaklak na kahalili 
ng mga abo, ng langis ng kagalakan na kahalili ng pagtangis, ng damit ng kapurihan na kahalili 
ng kabigatan ng loob; upang sila’y matawag na mga punong kahoy ng katuwiran, na pananim 
ng Panginoon upang siya’y luwalhatiin.

MIYERKULES TITO 2:14 

14 Na siyang nagbigay ng kaniyang sarili dahil sa atin, upang tayo’y matubos niya sa lahat ng 
mga kasamaan, at malinis niya sa kaniyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa, 
upang maging kaniyang sariling pag-aari.

 PAHAYAG 5:9

9 At sila’y nangagaawitan ng isang bagong awit, na nagsasabi, Ikaw ang karapatdapat na kumuha 
ng aklat, at magbukas ng mga tatak nito: sapagka’t ikaw ay pinatay, at binili mo sa Dios ng 
iyong dugo ang mga tao sa bawa’t angkan, at wika, at bayan, at bansa.

HUWEBES DANIEL 7:13-14

13 Ako’y nakakita sa pangitain sa gabi, at, narito, lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit 
ang isang gaya ng anak ng tao, at siya’y naparoon sa matanda sa mga araw, at inilapit nila siya 
sa harap niya.
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14 At binigyan siya ng kapangyarihan, at kaluwalhatian, at isang kaharian, upang lahat ng mga 
bayan, bansa, at mga wika ay mangaglingkod sa kaniya: ang kaniyang kapangyarihan ay walang 
hanggang kapangyarihan, na hindi lilipas, at ang kaniyang kaharian ay hindi magigiba.

BIYERNES ROMA11: 33-36

33 Oh kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Dios! oh di matingkalang 
mga hatol niya, at hindi malirip na kaniyang mga daan!

34  Sapagka’t sino ang nakaalam ng pagiisip ng Panginoon? o sino ang kaniyang naging 
kasangguni?

35 O sino ang nagbigay na una sa kaniya, at siya’y babayarang muli?

36 Sapagka’t kaniya, at sa pamamagitan niya, at sa kaniya, ang lahat ng mga bagay. Sumakaniya 
nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. Siya nawa.

 LUCAS 2:14

14 Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.



Santong Sulat - Isulat ang mga berso na pinagaralan natin.

Mga Obserbasyon - Magsulat ng isa o dalawang obserbasyon mula sa mga berso na binasa at 
napagaralan natin.
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BASAHIN:
SOAP:

Linggo 3

 Galacia 4:4-5
Galacia 4:4-5

Lunes



Aplikasyon - Magsulat ng isa o dalawang aplikasyon mula sa mga berso na binasa at napagaralan 
natin.

Pagdasal - Magsulat ng panalangin mula sa berso na binasa at napagaralan natin.

LoveGodGreatly.com 49

- Bisitahin Bisitahin ang website blog post. -

Linggo 3

Lunes



Santong Sulat - Isulat ang mga berso na pinagaralan natin.

Mga Obserbasyon - Magsulat ng isa o dalawang obserbasyon mula sa mga berso na binasa at 
napagaralan natin.
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BASAHIN:
SOAP:

Linggo 3

Isaiah 61:1-3
Isaiah 61:1

Martes



Aplikasyon - Magsulat ng isa o dalawang aplikasyon mula sa mga berso na binasa at napagaralan 
natin.

Pagdasal - Magsulat ng panalangin mula sa berso na binasa at napagaralan natin.

LoveGodGreatly.com 51Linggo 3

Martes



Santong Sulat - Isulat ang mga berso na pinagaralan natin.

Mga Obserbasyon - Magsulat ng isa o dalawang obserbasyon mula sa mga berso na binasa at 
napagaralan natin.

52 LoveGodGreatly.com

BASAHIN:
SOAP:

Linggo 3

 Tito 2:14; Pahayag 5:9
Pahayag 5:9

Miyerkules



Aplikasyon - Magsulat ng isa o dalawang aplikasyon mula sa mga berso na binasa at napagaralan 
natin.

Pagdasal - Magsulat ng panalangin mula sa berso na binasa at napagaralan natin.
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- Bisitahin Bisitahin ang website blog post. -

Linggo 3

Miyerkules



Santong Sulat - Isulat ang mga berso na pinagaralan natin.

Mga Obserbasyon - Magsulat ng isa o dalawang obserbasyon mula sa mga berso na binasa at 
napagaralan natin.
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BASAHIN:
SOAP:

Linggo 3

 Daniel 7:13-14
Daniel 7:14

Huwebes



Aplikasyon - Magsulat ng isa o dalawang aplikasyon mula sa mga berso na binasa at napagaralan 
natin.

Pagdasal - Magsulat ng panalangin mula sa berso na binasa at napagaralan natin.

LoveGodGreatly.com 55Linggo 3

Huwebes



Santong Sulat - Isulat ang mga berso na pinagaralan natin.

Mga Obserbasyon - Magsulat ng isa o dalawang obserbasyon mula sa mga berso na binasa at 
napagaralan natin.
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BASAHIN:
SOAP:

Linggo 3

Roma 11: 33-36; Lucas 2:14
Romans 11:36

Biyernes



Aplikasyon - Magsulat ng isa o dalawang aplikasyon mula sa mga berso na binasa at napagaralan 
natin.

Pagdasal - Magsulat ng panalangin mula sa berso na binasa at napagaralan natin.
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- Bisitahin Bisitahin ang website blog post. -

Linggo 3

Biyernes
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  1. Itala ang mga kadahilanan ng pagparito ni Hesus sa lupa? 

 2.Ano ang hatid ng balitang pagsilang ni Hesus sa mga mahihirap, sa mga nasasakan ang damdamin 
at naghihinagpis, paano ito nagpapalaya at nabubuksan nito ang pagkakakulong natin sa kasalanan? Sa 
alin sa mga ito mo mas naihahalintulad ang sarili mo? 

 3.Si Hesus ay naparito upang magtatag ng kaharian, ano ang iyong pinakahihintay sa bagay na ito? 

 4.Bakit nais ni Hesus na iligtas ang mga tao. ( Basahin ang 1 Peter 2:9) 

 5.Paano nadadakila ang Panginoon sa pagsilang ni Hesus? 

Gunita at mga Tanong



59LoveGodGreatly.com Linggo 3

Ang Aking Tugon
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Linggo 4
Linggo 4 Layunin: (Mahahanap ito na nakalista sa ating blog post bawat Lunes):

Panalangin para sa linggo ito: Ang Ating Simbahan

 Pagdarasal Papuri

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes



At biglang nakisama sa anghel ang 
isang karamihang hukbo ng langit, na 

nangagpupuri sa Dios, at nangagsasabi: 
Luwalhati sa Dios sa kataastaasan,  
At sa lupa’y kapayapaan sa mga 

 taong kinalulugdan niya.
LUCAS 2:13-14
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Panlinggong Salita ngDiyos Linggo 4

Linggo 4

LUNES LUCAS 1:46-56

46 At sinabi ni Maria, Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon,

47 At nagalak ang aking espiritu sa Dios na aking Tagapagligtas.

48 Sapagka’t nilingap niya ang kababaan ng kaniyang alipin. Sapagka’t, narito, mula ngayon ay 
tatawagin akong mapalad ng lahat ng maghahalihaliling lahi.

49 Sapagka’t ginawan ako ng Makapangyarihan ng mga dakilang bagay; At banal ang kaniyang 
pangalan.

50 At ang kaniyang awa ay sa mga lahi’t lahi. Sa nangatatakot sa kaniya.

51  Siya’y nagpakita ng lakas ng kaniyang bisig; Isinambulat niya ang mga palalo sa 
paggunamgunam ng kanilang puso.

52  Ibinaba niya ang mga prinsipe sa mga luklukan nila, At itinaas ang mga may mababang 
kalagayan.

53 Binusog niya ang nangagugutom ng mabubuting bagay; At pinaalis niya ang mayayaman, 
na walang anoman.

54 Tumulong siya sa Israel na kaniyang alipin, Upang maalaala niya ang awa

55 (Gaya ng sinabi niya sa ating mga magulang) Kay Abraham at sa kaniyang binhi magpakailan 
man.

56 At si Maria ay natirang kasama niya na may tatlong buwan, at umuwi sa kaniyang bahay.

MARTES LUCAS 2:8-20

8 At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang, na pinagpupuyatan sa 
gabi ang kanilang kawan.

9 At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay 
nagliwanag sa palibot nila: at sila’y totoong nangatakot.

10 At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot; sapagka’t narito, dinadalhan ko 
kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasa buong bayan:

11 Sapagka’t ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang 
Cristo ang Panginoon.
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12 At ito ang sa inyo’y magiging pinakatanda: Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na 
nababalot ng lampin, at nakahiga sa isang pasabsaban.

13 At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit, na nangagpupuri sa 
Dios, at nangagsasabi:

14 Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.

15  At nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at nangapasa langit, ang mga pastor ay 
nangagsangusapan. Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at tingnan natin 
itong nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon.

16 At sila’y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at si Jose, at ang sanggol 
na nakahiga sa pasabsaban.

17 At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito.

18 At lahat ng nangakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor.

19 Datapuwa’t iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na pinagbulaybulay sa 
kaniyang puso.

20 At nangagbalik ang mga pastor, na niluluwalhati at pinupuri ang Dios dahil sa lahat ng mga 
bagay na kanilang nangarinig at nangakita, ayon sa sinabi sa kanila.

MIYERKULES MGA HEBREO 1:6

6 At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng 
lahat ng mga anghel ng Dios.

 LUCAS 2:8-14

8 At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang, na pinagpupuyatan sa 
gabi ang kanilang kawan.

9 At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay 
nagliwanag sa palibot nila: at sila’y totoong nangatakot.

10 At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot; sapagka’t narito, dinadalhan ko 
kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasa buong bayan:

11 Sapagka’t ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang 
Cristo ang Panginoon.
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Linggo 4

12 At ito ang sa inyo’y magiging pinakatanda: Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na 
nababalot ng lampin, at nakahiga sa isang pasabsaban.

13 At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit, na nangagpupuri sa 
Dios, at nangagsasabi:

14 Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.

HUWEBES MATEO 2:1-12

Nang ipanganak nga si Jesus sa Bet-lehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito, 
ang mga Pantas na lalake ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan, na nagsisipagsabi,

2 Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Judio? sapagka’t aming nakita ang kaniyang 
bituin sa silanganan, at naparito kami upang siya’y sambahin.

3 Nang marinig ito ng haring si Herodes, ay nagulumihanan siya, at pati ng buong Jerusalem.

4 At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya 
sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Cristo.

5 At sinabi nila sa kaniya, sa Bet-lehem ng Judea: sapagka’t ganito ang pagkasulat ng propeta,

6 At ikaw Bet-lehem, na lupa ng Juda, Sa anomang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa 
mga pangulong bayan ng Juda: Sapagka’t mula sa iyo’y lalabas ang isang gobernador, Na siyang 
magiging pastor ng aking bayang Israel.

7  Nang magkagayo’y tinawag ni Herodes ng lihim ang mga Pantas na lalake, at kaniyang 
siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin.

8 At pinayaon niya sila sa Bet-lehem, at sinabi, Kayo’y magsiparoon at ipagtanong ng buong 
ingat ang tungkol sa sanggol; at pagkasumpong ninyo sa kaniya, ay ipagbigay-alam ninyo sa 
akin, upang ako nama’y makaparoon at siya’y aking sambahin.

9 At sila, pagkarinig sa hari ay nagsiyaon ng kanilang lakad; at narito, ang bituing kanilang nakita 
sa silanganan, ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan 
ng sanggol.

10 At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak.

11 At nagsipasok sila sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kaniyang inang si 
Maria; at nangagpatirapa sila at nangagsisamba sa kaniya; at pagkabukas nila ng kanilang mga 
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kayamanan ay inihandog nila sa kaniya ang mga alay, na ginto at kamangyan at mira.

12 At palibhasa’y pinagsabihan sila ng Dios sa panaginip na huwag silang mangagbalik kay 
Herodes, ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan.

BIYERNES PAHAYAG 7:9-10

9 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito, ang isang lubhang karamihan 
na di mabilang ng sinoman, na mula sa bawa’t bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at 
mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng Cordero, na nangadaramtan 
ng mapuputing damit, at may mga palma sa kanilang mga kamay;

10 At nagsisigawan ng tinig na malakas, na nangagsasabi, Ang pagliligtas ay sumaaming Dios 
na nakaupo sa luklukan, at sa Cordero.

 PAHAYAG 19:6-10

6 At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan, at gaya ng lagaslas 
ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Aleluya: sapagka’t 
naghahari ang Panginoong ating Dios na Makapangyarihan sa lahat.

7 Tayo’y mangagalak at tayo’y mangagsayang mainam, at siya’y ating luwalhatiin; sapagka’t 
dumating ang pagkakasal ng Cordero, at ang kaniyang asawa ay nahahanda na.

8 At sa kaniya’y ipinagkaloob na damtan ang kaniyang sarili ng mahalagang lino, makintab at 
tunay; sapagka’t ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal.

9 At sinasabi niya sa akin, Isulat mo, Mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan 
ng Cordero. At sinasabi niya sa akin, Ang mga ito’y siyang tunay na mga salita ng Dios.

10 At ako’y nagpatirapa sa kaniyang paanan upang siya’y aking sambahin. At sinasabi niya sa 
akin, Ingatan mong huwag gawin iyan: ako’y kapuwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na 
mayroong patotoo ni Jesus: sumamba ka sa Dios: sapagka’t ang patotoo ni Jesus ay siyang 
espiritu ng hula.
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  1. Ano ang ibig sabihin ng pagpapalago ng isang bagay? Paano natin ito magagawa sa ating buhay? 

 2.Nagpupuri ang mga pastol sa lahat ng nakita at narinig nila kol sa pagsilang ni Kristo,Ano ang mga 
bagay na nangyayari sa iyong buhay na labis ang galak at pagpupuri mo sa presensiya ng Panginoon? 

 3.Ang mga anghel ay umaawit ukol sa kapayapaan sa lupa. Ngunit kung ating titignan, walang 
kapayapaan sa maraming mga lugar at aspeto ng mundo, anong kapayapaan ang nais iparating ng mga 
anghel? 

 4.Ang mga Mago ay nagdala ng handog kay Hesus, ano ano ang mga ito at ano ang kahalagahan nito 
sa ating mga buhay?
https://www.crossway.org/blog/2010/12/whyweregoldincenseandmyrrhappropriategiftsforjesus/ 
http://www.gotquestions.org/goldfrankincensemyrrh.html 

 5.Napakadaling malunod sa kasiyahan ng mga okasyong paparating, ano ang maari nating gawin 
upang di natin malimot si Hesus? 

Gunita at mga Tanong



77LoveGodGreatly.com Linggo 4

Ang Aking Tugon
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Alamin ang mga Katotohanang Ito Mula sa Salita ng Diyos.....
Mahal ka ng Diyos.....
Kahit ikaw ay nakararamdam na ikaw ay di karapat dapat at sa tingin mo ay tinalikuran ka na ng 
mundo, Mahal ka ng Panginoon at ikaw ay ginawa Niya para sa mas malaki at malalim na dahilan.

Sabi ng Panginoon, “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya 
ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, 
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” (John 3:16)

Ang ating mga pagkakasala ay hinihiwalay tayo sa Diyos.
Tayo ay makasalanan noon pa man, at dahil dito tayo ay nakahiwalay sa ating Diyos na banal.

Sabi ng salita ng Diyos, “Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa 
paningin ng Diyos.” (Roma 3:23)

Si Hesus ay namatay upang tayo ay mabuhay.
Ang kabayaran ng pagkakasala ay kamatayan, ngunit ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito! Ang 
handog na kaligtasan ng Panginoon ay naririto para sa atin dahil tayo ay tinubos ni Kristo sa krus.

Ayon sa salita ng Diyos, “Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob 
ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Hesus na ating Panginoon.” 
(Roma 6:23) “Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si 
Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa.” (Roma 5:8)

Si Hesus ay buhay!
Kahit ang kamatayan ay hindi siya nasupil, tatlong araw na inilagak ang Kanyang labi sa libingan 
ngunit Siya ay bumangon muli, tinalo ang kasalanan at kamatayan habambuhay! Siya ay nabubuhay 
ngayon sa langit at inihahanda ang buhay na walang hanggan para sa lahat ng nananalig sa Kanya.

Sabi ng Diyos, “Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid; kung hindi gayon, sinabi ko na 
sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako 
at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko.” 
(Juan 14: 2-3)

Tama, Maaari mong malaman na ikaw ay pinatawad na.
Iyong tanggapin na si Hesus lamang ang tanging daan tungo sa kaligtasan!

Sabi ng Diyos, “Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Hesus ay Panginoon at mananalig 

Paano Mo Malalaman Na Ikaw Ay Pinatawad
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ka nang buong puso na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig 
ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayo’y napapawalang sala; at nagpapahayag sa 
pamamagitan ng kanyang labi at sa gayo’y naliligtas.” (Roma 10:9-10)

Ano nga ba sa tingin mo ito? Maaari kang manalangin ng buong puso tulad nito:

Panginoon, 
Alam kong ako ay makasalanan, 

Ayaw ko nang mabuhay ng isa pang araw na hindi ko  
tinatanggap ang pagmamahal at pagpapatawad mo sa akin, 

Ako ay humihingi ng Iyong kapatawaran, 
Ako ay naniniwala na Ikaw ay namatay at muling  

nabuhay para sa aming mga sala, 
Inaalay ko sa iyo ang buo kong buhay at pagkatao, 

Tulungan Niyo po akong talikuran ang pagkakasala  
at sundin ang daang alay Niyo sa akin, 

Turuan Niyo po akong tamasain ang kalayaang  
handog Niyo at isabuhay ang awa mula sa iyo, 

Tulungan Niyo po akong mas umunlad pa at mas  
palawigin pa ang pagkilala sa Inyong ngalan. 

Amen.

Kung iyong sinambit ang naturang dasal ( o isang kahalintulad nito gamit ang iyong sariling salita) 
maaari niyo kaming sulatan sa  info@lovegodgreatly.com. Kami ay lubos na nagagalak na tulungan 
kayo na simulan ang inyong paglalakbay sa pagkilala sa buhay ng ating Panginoon.....


