
Aralin 18 

“HUWAG MABAHALA SA 

PAGTULIGSA NG TAO”  

Mateo 10:16-31 

 

MGA LAYUNIN  

 (Head) Sa pag-aaral na ito, makikita ninyo ang ilan sa mga pangako ng Diyos na 
makatutulong upang mapagtagumpayan natin ang takot natin sa pagtuligsa ng 
tao; 

 (Heart) Mararamdaman ninyo ang pananabik at panibagong-lakas sa 
pagbabahagi ng ebanghelyo at pagiging tapat dito; at 

 (Hand) Tutukuyin ninyo ang isang taong nais ninyong maging tagasunod rin ni 
Cristo at ibabahagi kung paano ninyo lalabanan ang takot na makahahadlang sa 
inyo sa pag-akay sa kanya kay Cristo. 

PANIMULA 

1. Anu-anong takot o pagkabahala sa mangyayari ang ilan sa mga 
nakahahadlang sa atin upang maging tapat na tagasunod ni Cristo at tapat 
sa pagbabahagi ng ebanghelyo? 

Tulay sa Pag-aaral: Ang takot sa pagtuligsa ng tao - sasabihin, iisipin, o 
gagawin laban sa atin - ay isang malaking hadlang upang maging tapat 
tayo kay Cristo. Dahil dito, nais ni Jesus na huwag nating katakutan o 
ikabahala ang anumang pagtuligsa ng tao, magdulot man ito ng hirap o 
kamatayan sa atin. Hindi ganoon kadali, ngunit may mga pangakong 
mapanghahawakan natin upang tumibay ang ating pananampalataya. 
[Basahin ang Mateo 10:16-31.] 

 

PAGSASALIKSIK 

2. [Basahin ang verses 14, 17-18, at 21-22.] Sa mga talatang binasa, ano sa 
tingin ninyo ang natural na mararamdaman ng mga alagad ni Jesus? (Takot 
at pagkabahala!) Kung pangungunahan tayo at mahahadlangan ng takot, 
ano ang ipinapakita nito tungkol pananampalataya natin sa Diyos? 

3. [Basahin ang verses 24-25.] Ano ang ipinapakita ritong relasyon natin kay 
Jesus kaya tayo daranas din ng pagtuligsa ng tao? Paano ito 
makapagbibigay ng lakas ng loob sa atin sa tuwing natatakot tayo sa 
maaaring gawin ng iba laban sa atin? [Maaari ring tingnan ang 1 Pedro 
2:21.] 

4. [Basahin ang verses 19-20.] Ano ang dapat nating panghawakan na 
pangako ng Diyos sa tuwing natatakot tayong sabihin ang katotohanan ng 
ebanghelyo sa ibang tao? Paano mo isasabuhay ang pangakong ito? 

5. [Basahin ang verse 26.] Ano ang dapat nating panghawakan na gagawin 
ng Diyos sa tuwing natatakot tayong baka hindi tayo paniwalaan ng tao? 
Paano ito makapagbibigay ng lakas ng loob sa iyo sa evangelism? 

6. [Basahin ang verse 28.] Bakit hindi natin dapat katakutan ang mga 
maaaring manakit o pumatay sa atin? Paano natin dapat tingnan ang buhay 
natin ngayon kung ikukumpara sa darating na kabilang-buhay? 

7. [Basahin ang verses 29-31.] Anong aral tungkol sa mga maya ang nais 
ituro ni Jesus sa atin? Paano ito magbibigay sa atin ng lakas ng loob na 
harapin ang mga panganib kung magiging tapat tayong sumunod kay 
Cristo? 

8. Sabi ng misyonerong si Henry Martyn, “If [God] has work for me to do, I 
cannot die.” Sabi naman ng pastor na si John Piper ukol dito, “We are 
immortal until the work God has for us is done.” Pag-usapan sa grupo kung 
ano ang pagkakaunawa ninyo dito at ano ang impact nito sa inyo. 

 PAGSASABUHAY 

9. Sinong kaibigan mo ang nais mong maging tagasunod din ni Cristo? Ano 
ang nakahahadlang sa iyo upang maakay siya sa Panginoon? Bilang tugon 
sa pag-aaral na ito, ano ang panghahawakan mong pangako ng Diyos para 
maging matapang sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa kanya? 

Key Idea: Sa pamumuhay natin nang tapat kay Cristo at pagbabahagi ng kanyang 
mabuting balita (o ebanghelyo), wala tayong dapat ikatakot sa anumang maaaring 
pagtuligsa ng tao. 

 
Power Verse of the Week: “Sa pagkakataong iyon, huwag kayong mabahala kung ano 
ang inyong sasabihin, o kung paano kayo magpapatotoo sapagkat ito'y kusang 
ipagkakaloob sa inyo. 20Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong 
Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo.” (Mateo 10:19-20) 


