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I PEDRO 3:15

Ang Teksto ng Sermon: I Pedro 3:15 Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary

Introduction:

1. As Christians, we all have the duty to witness

to others.  And God gives us many

opportunities.  We are able to witness to family

members, to friends, to neighbors, to people

we work with, and to anyone we meet.

2. But what is the goal of Christian witnessing?

a. The goal should be that we bring others

to church.  We should encourage and

invite them to worship with us on Sunday.

For we want them to hear the preaching

of the Word of God.

b. We should witness with that goal in mind.

God is pleased to use our faithful

witnessing in order to bring others to

church so they hear the preaching that

has the power to save them (Romans

1:16).

3. An added blessing and incentive is that in this

way Christ builds His church (Matthew 16:18).

a. That is something we all desire.  We not

only want to grow spiritually, but also

grow in numbers.

b. We do not want to be and remain small.

We would like more visitors, and more

members.

c. May this also motivate us to be faithful in

witnessing to others.

4. Our text for today commands us concerning

this.  We must be ready to give an answer to

others.  We must be ready to witness to those

around us concerning the precious gospel of

God’s grace in Jesus Christ.

BE READY TO GIVE AN ANSWER

I. Witnessing By Your Life

II. Witnessing By Your Speech

I. Witnessing By Your Life

A. We often think that witnessing begins

with what we say to someone else.

1. We think like this: “I am witnessing

when I speak to others.”

a. “If I am not saying something

to them about the Bible, I am

not witnessing.”

b. “I need to be talking to others

about God and about the

things of God!”

2. Our text teaches, however, that

witnessing begins with our lives.

You witness by how you live.

Panimula:

1. Bilang mga Cristiano, tayong lahat ay may tungkulin na

magpatotoo sa iba.  At binibigyan tayo ng Dios ng maraming

pagkakataon.  Nakakapagpatotoo tayo sa mga kasapi ng

pamilya, sa mga kaibigan, sa mga kapitbahay, sa mga taong

nakakatrabaho natin, at sa sinumang nakikilala natin.

2. Ngunit ano ang layunin ng Cristianong pagpapatotoo?

a. Ang layunin dapat ay upang madala natin ang iba sa

iglesia.  Dapat nating hikayatin at anyayahan sila na

sumambang kasama natin kapag Linggo.  Sapagkat nais

nating makarinig sila ng pangangaral ng Salita ng Dios.

b. Dapat tayong magpatotoo na nasa isip ang gayong

layunin.  Ang Dios ay nalulugod na gamitin ang ating

tapat na pagpapatotoo upang madala ang iba sa iglesia

upang marinig nila ang pangangaral na may

kapangyarihang magligtas sa kanila (Roma 1:16).

3. Ang karagdarang pagpapala at pampasigla ay sa ganitong

paraan itinatayo ni Cristo ang Kanyang iglesia (Mateo 16:18).

a. Iyon ay isang bagay na ating ninanasa.  Hindi lamang

natin nais lumago sa espiritwal, kundi gayon din sa

bilang.

b. Hindi natin nais na maging at manatiling maliit.  Nais

natin ng maraming bisita, at maraming miyembro.

c. Maganyak din nawa tayo nito na maging tapat sa

pagpapatotoo sa iba.

4. Ang teksto natin sa araw na ito ay nag-uutos sa atin tungkol

dito.  Dapat tayong maging handa sa pagbibigay ng sagot sa

iba.  Dapat tayong maging handang magpatotoo sa nasa

paligid natin tungkol sa mahalagang ebanghelyo ng biyaya ng

Dios kay Jesu Cristo.

MAGING HANDA SA PAGBIBIGAY NG SAGOT

I. Pagpapatotoo Sa Pamamagitan ng Iyong Buhay

II. Pagpapatotoo Sa Pamamagitan ng Iyong Pananalita

I. Pagpapatotoo Sa Pamamagitan ng Iyong Buhay

A. Madalas iniisip natin na ang pagpapatotoo ay

nagsisimula sa kung ano ang sinasabi natin sa iba.

1. Ganito ang iniisip natin: “Ako ay nagpapatotoo

kapag ako ay nagsasalita sa iba.”

a. “Kung hindi ako nagsasabi ng isang bagay sa

kanila tungkol sa Biblia, hindi ako

nagpapatotoo.”

b. “Kailangan kong nagsasabi sa iba ng tungkol

sa Dios at tungkol sa mga bagay ng Dios!”

2. Gayunman, ang ating teksto ay nagtuturo, na ang

pagpapatotoo ay nagsisimula sa ating mga buhay.

Ikaw ay nagpapatotoo sa pamamagitan ng kung

paano ka namumuhay.
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a. If you live a certain way, then

others will notice that.

(1) They will ask: “Why you

live the way you do?  Why

do the things you do?”

(2) That will give you the

opportunity to speak to

them – to witness by your

speech.

b. Yes, witnessing begins, not

with speaking, but with godly

living.

3. We are given an example of this at

the beginning of this chapter – vs. 1.

a. The apostle Peter refers to the

situation when a child of God is

married to an unbeliever.

b. The believer is told: “You can

win your unbelieving spouse

(lead him to faith in Jesus)

“without the Word” – that is,

without constantly speaking to

them about God.”

c. “For you can win them by living

a godly life.  Through God’s

blessing, your godly life is what

God will use to lead them to

Christ.”

d. This confirms what our text

teaches – that our witness to

other people begins with how

we live.

4. Our lives should be our clearest and

most powerful witness.

a. If you meet someone, you

should not need to tell that

person you’re a Christian.  You

should not need to talk right

away about God, and sin, and

salvation in Jesus Christ.

b. Instead, your life should do the

talking.  Your life should say: “I

am a child of God!  Christ has

saved me!  I am what I am,

and I do what I do, because of

what Jesus has done in me!”

c. The person you meet should be

able to see, immediately, that

you are a believer.  Your life

makes it clear that Christ lives

in you, and has changed you

by His amazing grace.

5. The life of everyone of us speaks.

The question is, What does your life

say to others?  What does your life

tell others about you?  What does it

tell them about the work of Jesus

Christ in you?

a. Kung namumuhay ka sa isang paraan, iyon ay

mapapansin ng iba.

(1) Itatanong nila:  “Bakit ka namumuhay sa

paraang gayon?  Bakit ginagawa mo ang

mga bagay na ginagawa mo?”

(2) Iyon ay magbibigay sa iyo ng

pagkakataon na magsalita sa kanila –

ang magpatotoo sa pamamagitan ng

iyong pananalita.

b. Oo, ang pagpapatotoo ay nagsisimula, hindi

sa pagsasalita, kundi sa banal na

pamumuhay.

3. Binigyan tayo ng halimbawa nito sa pasimula ng

kapitulong ito – talatang 1.

a. Tinutukoy ni apostol Pedro ang kalagayan

kapag ang isang anak ng Dios ay asawa ng

di-mananampalataya. 

b. Ang mananampalataya ay sinabihang:

“Mahihikayat ninyo ang inyong asawang

di-mananampalataya (madadala siya sa

pananampalataya kay Jesus) “nang walang

Salita” – iyon ay, nang hindi palaging

nagsasabi sa kanila tungkol sa Dios.”

c. “Sapagkat mahihikayat ninyo sila sa

pamamagitan ng banal na pamumuhay.  Sa

pamamagitan ng pagpapala ng Dios, ang

iyong banal na pamumuhay ang gagamitin ng

Dios upang madala sila kay Cristo.”

d. Ito ang tumitiyak sa itinuturo ng ating teksto

– na ang ating patotoo sa ibang tao ay

nagsisimula sa kung paano tayo mamuhay.

4. Ang ating buhay ang dapat nating malinaw at

pinakamakapangyarihang patotoo.

a. Kung may makilala ka, hindi mo na dapat

kailangang sabihin sa taong iyon na ikaw ay

isang Cristiano.  Hindi mo dapat kailangang

magsalita agad tungkol sa Dios, at kasalanan,

at kaligtasan kay Jesu Cristo.

b. Sa halip, ang iyong buhay ang dapat

nagsasalita.  Ang iyong buhay ay dapat

nagsasabing:  “Ako ay anak ng Dios!  Iniligtas

ako ni Cristo! Ako ay kung ano ako, at

ginagawa ko ang ginagawa ko, dahil sa kung

ano ang ginawa ni Jesus sa akin!”

c. Ang taong makikilala mo ay dapat makita,

agad, na ikaw ay isang mananampalataya.

Ginagawang malinaw ng iyong buhay na si

Cristo ay namumuhay sa iyo, at binago ka 

s a  p a m a m a g i t a n  n g  K a n y a n g

kamangha-manghang biyaya.

5. Ang buhay ng bawat isa sa atin ay nangungusap.

Ang tanong ay, Ano ang sinasabi ng iyong buhay

sa iba?  Ano ang sinasabi ng buhay mo sa iba

tungkol sa iyo?  Ano ang sinasabi nito sa kanila

tungkol sa gawa ni Jesu Cristo sa iyo?
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B. Let us consider a few examples of ways

that our lives should show others we are

believers.

1. One way is what we do on the

Lord’s Day.

a. When, on Sunday morning, you

go to church, your family and

friends and neighbors notice.

(1) They know where you are

going.

(2) They notice that you do

not do on Sunday, what

you do on other days of

the week.

b. That becomes a powerful

witness to them.  By your

actions, you are saying:

(1) “Sunday is not my own

day.  Sunday is not for my

work, or pleasure, or

earthly fun.”

(2) “But it is the Lord’s Day.

A very special day.

Different from every other

day of the week.”

(3) “That is why I use the

day, not for earthly

things, but for the things

of God!”

c. Unbelievers will notice.  Your

life shows you are different.

2. Another example is how we respond

to what is happening in the world.

a. Many things that happen cause

unbelievers to be filled with

fear.

(1) Typhoons. Floods.  Crime.

War. Terrorism. Diseases.

Corruption.  And threats

from China too.

(2) Everything seems out of

control.  Unbelievers are

afraid for themselves, and

their children.  They do

not know what to do.

b. But the Christian is not filled

with fear and despair.

(1) For we trust in God.  He

rules all.  He also controls

Satan and wicked men.

(2) We believe God is wise.

He knows what He is

doing when He causes

things to happen.

(3) We are confident all is

well, because it is under

God’s sovereign control.

B. Ating isaalang-alang ang ilang halimbawa ng mga

paraan na dapat ipakita ng ating mga buhay sa iba na

tayo ay mga mananampalataya.

1. Ang isang paraan ay kung ano ang ginagawa natin

sa Araw ng Panginoon.

a. Kapag, sa Linggo ng umaga, ay nagpupunta

ka sa iglesia, mapapansin ng iyong pamilya at

mga kaibigan at mga kapitbahay.

(1) Alam nila kung saan ka pupunta.  Alam

nila kung ano ang iyong ginagawa.

(2) Napapansin nila na hindi mo ginagawa

kapag Linggo, ang ginagawa mo sa

ibang araw ng sanlinggo.

b. Iyon ay nagiging makapangyarihang patotoo

sa kanila.  Sa pamamagitan ng iyong mga

kilos, sinasabi mong:

(1) “Ang Linggo ay hindi ko sariling araw.

Ang Linggo ay hindi para sa aking

trabaho, o kalayawan, o makalupang

kasiyahan.”

(2) “Kundi ito ay Araw ng Panginoon.  Isang

katangi-tanging araw.  Iba sa bawat

araw ng sanlinggo.”

(3) “Kaya ginagamit ko ang araw, hindi para

sa mga makalupang bagay, kundi para

sa mga bagay ng Dios!”

c. Mapapansin ito ng mga di-mananampalataya.

Ipinapakita ng iyong buhay na ikaw ay naiiba.

2. Ang isa pang halimbawa ay kung paano tayo

tumutugon sa nangyayari sa sanlibutan.

a. Maraming bagay ang nangyayari na nagiging

dahilan upang ang mga di-mananampalataya

ay mapuno ng takot.

(1) Mga Bagyo.  Mga Baha.  Mga Krimen.

Mga Digmaan.  Terorismo.  Mga

karamdaman.  Kabulukan.  At Mga

banta mula sa Tsina rin.

(2) Tila ang lahat ay wala sa kontrol.  Ang

mga di-mananampalataya ay natatakot

para sa kanilang sarili, at sa kanilang

mga anak.  Hindi nila alam ang gagawin.

b. Subalit ang Cristiano ay hindi puno ng takot

at kawalang-pag-asa.

(1) Sapagkat nagtitiwala tayo sa Dios.

Pinamumunuan Niya ang lahat ng

bagay.  Kinokontrol din Niya si Satanas

at masasamang tao.

(2) Naniniwala tayong ang Dios ay

marunong.  Alam Niya kung ano ang

Kanyang ginagawa kapag pinangyayari

Niya ang mga bagay.

(3) Tayo ay nakatitiyak na ang lahat ay

mabuti, dahil ang lahat ay nasa ilalim ng

soberanong kontrol ng Dios.
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c. Others will notice that we are

not troubled and afraid like

they are.  They will see we are

calm.  Once again our lives

give a witness to them.

3. A third example is how we respond

to personal affliction and suffering.

a. God sends us troubles in life.

Our lives are often very

difficult, because of sorrow,

loneliness, pain, sickness,

poverty, death, etc.

b. But as children of God, we do

not become bitter.

(1) We do not say, “God is

not fair!  God is cruel!

God hates me!”

(2) But instead, “God loves

me, and does all these

things for my good!”

(Romans 8:28).

(3) By faith in Jesus Christ,

we say what Job did – Job

23:10.

c. When afflictions come, we are

calm and at peace.  That

response is a witness to others.

They see it, and they are

amazed by it.

C. We see from these examples that the

faithful lives we live are a powerful

witness to others.

1. Those who see how we live wonder

about us.  They will also ask

questions.

a. “Why do you live the way you

do?  Why don’t you want more

money and fun and pleasure?”

b. “Why do you react so calmly to

troubles in the world, and to

afflictions in your own life?”

c. “How can you accept these

things?  And how can you also

say they are good for you?”

d. “What explains your behavior?

Tell us the reason.  We want to

know!”

2. The result is we have the

opportunity to answer them.

a. We can tell them why we are

what we are

b. We can tell them why we do

what we do.

c. Mapapansin ng iba na tayo ay hindi

nagugulumihanan at natatakot tulad nila.

Makikita nila na tayo ay panatag.  Minsan pa

ang ating buhay ay nagpapatotoo sa kanila.

3. Ang pangatlong halimbawa ay kung paano tayo

tumutugon sa mga pansariling paghihirap at

pagdurusa

a. Ang Dios ay nagpapadala sa atin ng

kaguluhan sa buhay.  Ang ating mga buhay

kadalasan ay napakahirap, dahil sa

k a l u n g k u t a n ,  k a l u m b a y a n ,  s a k i t ,

karamdaman, kahirapan, kamatayan, atbp.

b. Ngunit bilang mga anak ng Dios, hindi tayo

nagiging mapait.

(1) Hindi natin sinasabi, “Hindi patas ang

Dios! Ang Dios ay malupit! Galit sa akin

ang Dios!”

(2) Kundi sa halip, “Mahal ako ng Dios, at

ginagawa ang lahat ng mga bagay na ito

para sa aking kabutihan!”  (Roma 8:28).

(3) Sa pamamagitan ng pananampalataya

kay Jesu Cristo, sinasabi natin ang sinabi

ni Job – Job 23:10.

c. Kapag dumarating ang paghihirap, tayo ay

panatag at may kapayapaan.  Ang tugon na

iyon ay patotoo sa iba.  Nakikita nila ito, at

sila ay namamangha dito.

C. Nakikita natin mula sa mga halimbawang ito na ang

tapat nating pamumuhay ay isang makapangyarihang

patotoo sa iba.

1. Ang mga nakakakita sa ating pamumuhay ay

nagtataka sa atin.  Magtatanong din sila ng mga

tanong.

a. “Bakit ganyan ang iyong pamumuhay?  Bakit

ayaw mo ng mas maraming pera, at

kasiyahan, at kalayawan?”

b. “Bakit napaka panatag mo sa mga kaguluhan

sa sanlibutan, at sa mga kahirapan sa sarili

mong buhay?”

c. “Paano mo natatanggap ang mga bagay na

ito?  At paano mo rin nasasabi na sila ay

mabuti para sa iyo?”

d. “Ano ang paliwanag sa iyong pag-uugali?

Sabihin mo sa amin ang dahilan.  Gusto

naming malaman!”

2. Ang resulta ay mayroon tayong pagkakataon na

sagutin sila.

a. Masasabi natin kung bakit tayo ay kung ano

tayo.

b. Masasabi natin kung bakit ginagawa natin

ang ginagawa natin.



Page 5 of  8

II. Witnessing By Your Speech

A. The text admonishes us that we must be

ready to given an answer to those who

ask.

1. We are to be “ready always.”

a. We should always be prepared

to give an answer and an

explanation of our lives.

b. We may not say, “I don’t

know.”  Nor, “I do this just

because others say I should.”

c. We have to know from the

Bible why we live this way, and

then explain it to others.

2. So, what will you say to others when

they ask you about your life?  What

will you tell them?

3. If someone would ask you about it

today, are you ready to give an

answer?

B. The answer of the Christian is quite

simple.

1. The text indicates it is this: “I have

hope!”

a. If someone asks you why you

live the way you do, you can

say: “Because of my hope!

Hope lives in my heart and

soul!  The hope that I have

determines all my life!”

b. But of course we have to say

more than this.

(1) We also need to explain

our hope to them.

(2) We need to explain why

hope makes us different.

2. So, What does it mean for us to

have hope?

a. Hope refers to looking forward

to something in the future – to

something that is better.

(1) A farmer who hopes for a

good harve st  looks

forward to a good crop

and good income.

(2) A young couple that

hopes to get married

looks forward, eagerly, to

their wedding day.

b. When people have such hope,

they are constantly thinking

about it.  The farmer is always

thinking about his crop.  The

young couple is always thinking

about their marriage.

II. Pagpapatotoo Sa Pamamagitan ng Iyong Pananalita

A. Pinaaalalahanan tayo ng teksto na dapat tayong maging

handa sa pagsagot sa mga nagtatanong.

1. Dapat tayong maging “laging handa.”

a. Dapat tayong maging laging handang

magbigay ng sagot at paliwanag ng ating

buhay.

b. Hindi natin maaaring sabihin, “Hindi ko alam.”

Ni, “Ginagawa ko ito dahil dapat kong gawin

sabi ng iba.”

c. Kailangan nating malaman mula sa Biblia

kung bakit tayo namumuhay ng ganito, at

pagkatapos ay ipaliwanag ito sa iba.

2. Kaya, ano ang sasabihin mo sa iba kapag tinanong

ka nila tungkol sa iyong buhay?  Ano ang sasabihin

mo sa kanila?

3. Kung may magtatanong sa iyo tungkol dito

ngayon, handa ka bang magbigay ng sagot?

B. Ang sagot ng Cristiano ay medyo simple.

1. Ipinapakita ng teksto na ganito:  “Mayroon akong

pag-asa!”

a. Kung may magtatanong sa iyo kung bakit

namumuhay ka ng gayon, maaari mong

sabihin:  “Dahil sa aking pag-asa!  Ang

pag-asa ay namumuhay sa aking puso at

kaluluwa!  Ang pag-asang mayroon ako ay

nagpapasya sa buong buhay ko!”

b. Ngunit siyempre kailangan nating magsabi ng

higit pa rito.

(1) Kailangan din nating ipaliwanag ang

ating pag-asa sa kanila.

(2) Kailangan nating ipaliwanag kung bakit

ginagawa tayong iba ng pag-asa.

2. Kaya, Ano ang ibig sabihin sa atin ng magkaroon

ng pag-asa?

a. Tinutukoy ng pag-asa ang pag-aabang sa

isang bagay sa hinaharap – sa isang mas

mainam.

(1) Ang isang magsasaka na umaasa sa

isang magandang ani ay nag-aabang sa

isang  m agandang  panan im  at

magandang kita.

(2) Ang isang kabataang magkapareha na

u m a a s a n g  m a g p a p a k a s a l  a y

nag-aabang, ng may pananabik, sa araw

ng kanilang kasal.

b. Kapang ang mga tao ay may gayong pag-asa,

lagi nilang iniisip ito.

(1) Ang magsasaka ay laging iniisip ang

kayang pananim.

(2) Ang kabataang magkapareha ay laging

iniisip ang kanilang pag-iisang dibdib.
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c. And this affects how they view

everything else.  Because they

have this hope, they can deal

with troubles they’re now

facing - they have something

much better to look forward to.

3. That is true for us as God’s children.

a. We have hope of something

better that is coming – much

better than anything in this life.

b. For we have the hope of an

eternal, sinless, glorious life in

heaven with God.

c. And we are sure we will receive

it.

(1) For Christ died for us.  He

was punished for all our

sins.  He saved us from

hell.

(2) We are confident that we

will one day (soon) go to

heaven.

C. Because we have this hope, we confess

especially three things.

1. “Hope means, first of all, that I am a

pilgrim on this earth.”

a. “This world is not my home,

but heaven is my home.”

b. “Because Christ died for me, I

know that as soon as this life is

over, God will take me to be in

heaven with Him.”

2. “Hope means, secondly, that I am

dissatisfied with this life.”

a. “I am not at home here.  The

world and all it offers is not my

ultimate interest.  I do not find

joy in earthly things – not in

money or pleasure or success.”

b. “What especially dissatisfies me

in this life is the fact that I sin.

I sin every day.  It is a

constant struggle.  It causes

me great sorrow and grief.”

3. “And thirdly, hope means that I long

to be in my heavenly home!”

a. “I do not want to live forever

on earth.  I want to be

delivered from this life of

misery and sin.”

b. “I want to be in my home in

heaven – with God, and Jesus

Christ, and all God’s elect.”

c. At nakakaapekto ito kung paano nila

tinitingnan ang iba pa.  Dahil mayroon sila ng

pag-asang ito, napapakitunguhan nila ang

mga kaguluhang kinakaharap nila ngayon –

dahil may mas mainam silang inaabangan.

3. Iyon ay totoo sa atin bilang mga anak ng Dios.

a. Mayroon tayong pag-asa sa isang mas

mainam na darating – mas mainam kaysa

anuman sa buhay na ito.

b. Sapagkat mayroon tayong pag-asa sa walang

hanggan, walang kasalanan, maluwalhating

buhay sa langit kasama ng Dios.

c. At tayo’y nakatitiyak na matatanggap ito.

(1) Sapagkat si Cristo ay namatay para sa

atin.  Siya ay pinarusahan para sa lahat

nating kasalanan.  Iniligtas Niya tayo

mula sa impiyerno.

(2) Tayo ay nakatitiyak na tayo isang araw

(sa madaling panahon) ay pupunta sa

langit.

C. Dahil mayroon tayo ng pag-asang ito, may tatlong

natatanging bagay tayong ipinahahayag.

1. “Ang pag-asa ay ibig sabihin, una sa lahat, na ako

ay isang manlalakbay dito sa lupa.”

a. “Ang sanlibutang ito ay hindi ko tahanan,

kundi langit ang aking tahanan.”

b. “Dahil si Cristo ay namatay para sa akin,

nalalaman ko na kapag ang buhay na ito ay

tapos na, dadalhin ako ng Dios sa langit

upang makasama Niya.”

2. “Ang pag-asa ay ibig sabihin, pangalawa, na hindi

ako nasisiyahan sa buhay na ito.”

a. “Hindi ako palagay dito.  Ang sanlibutan at

lahat ng iniaalay nito ay hindi ko

kahuli-hulihang interes.  Hindi ako nagagalak

sa mga makalupang bagay – hindi sa pera o

kalayawan o tagumpay.”

b. “Ang higit na hindi nakapagbibigay-kasiyahan

sa akin sa buhay na ito ay ang katotohanan

na ako ay nagkakasala.  Ako ay nagkakasala

araw-araw.  Ito ay palagiang pakikipaglaban.

Ito ay nakapagpapalungkot at pumipighati sa

akin.”

3. “At pangatlo, ang pag-asa ay ibig sabihin na

nasasabik ako sa aking makalangit na tahanan!”

a. “Ayaw kong habang buhay na mamuhay sa

lupa.  Nais kong mailigtas mula sa buhay ng

pagdurusa at kasalanan.”

b. “Nais ko sa aking tahanan sa langit – kasama

ng Dios, at ni Jesu Cristo, at ng lahat ng

hinirang ng Dios.”
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4. “And that is why I live the way that

I do!”

a. “The reason I do not seek

earthly pleasure and success is

because my home is heaven.

My focus is not on things here

on earth, but on eternity in

glory!”

b. “The reason I do not despair

when troubles come is because

I know God is preparing me,

through those difficulties, for

my home in heaven.”

c. “I have hope!  I live this way

because my hope makes me

look beyond all the troubles of

this life to the blessed life I will

receive when I arrive in

heaven.”

5. That is the good answer that we

should be ready to give to others.

D. When you give a good witness by your

life, and then also a good answer, God

will bless that with fruit.

1. We know that some will mock and

make fun of us.  Some will say:

a. “You are foolish to believe

those things and to live that

way!”

b. “Why don’t you join us and

have a life that is filled with

pleasure and the promise of

success?”

c. They reject the witness you

give.  They have no interest

now in the things of God.

2. But God is pleased to use your good

witness to lead others to Christ.

a. Especially when your good

witness shows clearly the

marvelous grace of God to you

personally.

b. And especially when it conveys

how blessed you know you are

as a pilgrim who has hope.

3. Then others will (by God’s grace)

have a desire to join you in the life

that leads to heaven.

a. They will say: “If this is what it

means to be a Christian, then I

desire that as well!”

4. “At iyan ang dahilan kung bakit namumuhay ako

tulad nito!”

a. “Ang dahilan kung bakit hindi ako

naghahanap ng makalupang kalayawan at

tagumpay ay dahil ang aking tahanan ay

langit.  Ang aking tuon ay wala sa mga bagay

dito sa lupa, kundi sa walang hanggan sa

kaluwalhatian!”

b. “Ang dahilan kung bakit hindi ako nawawalan

ng pag-asa kapag ang kaguluhan ay

dumarating ay dahil alam ko na inihahanda

ako ng Dios, sa pamamagitan ng mga

kahirapang iyon, sapagkat ang aking tahanan

ay langit.”

c. “Mayroon akong pag-asa! Namumuhay ako

ng ganito dahil ginagawa ng aking pag-asa na

ako ay tumingin sa kabila ng lahat ng mga

kaguluhan ng buhay na ito tungo sa

pinagpalang buhay na aking tatanggapin

pagdating ko sa langit.”

5. Iyon ay mabuting sagot na dapat handa nating

ibigay sa iba.

D. Kapag ikaw ay nagbigay ng isang mabuting patotoo sa

pamamagitan ng iyong buhay, at ng mabuting sagot

din, pagpapalain iyon ng Dios ng bunga.

1. Alam natin na ang ilan ay mangungutya at

pagkakatuwaan tayo.  Ang ilan ay magsasabi:

a. “Ikaw ay hangal upang paniwalaan ang mga

bagay na iyon at mamuhay sa gayong

paraan!”

b. “Bakit hindi ka sumama sa amin at

magkaroon ng buhay na puno ng kalayawan

at ang pangako ng tagumpay?”

c. Tatanggihan nila ang patotoo na ibinibigay

mo.  Wala silang interes ngayon sa mga

bagay ng Dios.

2. Subalit ang Dios ay nalulugod na gamitin ang iyong

mabuting patotoo upang dalhin ang iba kay Cristo.

a. Lalo na kapag ang iyong mabuting patotoo ay

m a l i n a w  n a  n a g p a p a k i t a  n g

kamangha-manghang biyaya ng Dios sa iyo.

b. At lalo na kapag ito ay nagpapahayag kung

gaano ka pinagpala bilang manlalakbay na

may pag-asa.

3. Pagkatapos ang iba (sa biyaya ng Dios) ay

magkakaroon ng pagnanais na sumama sa iyo sa

buhay na patungo sa langit.

a. Sasabihin nila:  “Kung ito ang ibig sabihin ng

pagiging Cristiano, kung gayon ay nais ko rin

ito!”
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b. “I notice you have calmness

and peace and joy, even when

life is full of troubles.”

c. “I want to have that as well.

Tell me more about your hope,

and about Jesus!”

4. God thus opens up the way for you

to tell them more.

5. And that is a step toward bringing

them to church, so they are able to

hear the Word of God that is alone

able to save them.

Conclusion: 

1. May we all give a good witness by our lives.

2. May we all be ready to give a good answer.

3. May God use that to lead others to join us in

worship each Sunday.

4. And may Christ Jesus use His Word to work

faith in them and to save them.

b. “Napansin ko na ikaw ay may kapanatagan at

kapáyapaan at kagalakan, kahit ang buhay ay

puno ng kaguluhan.”

c. “Nais ko ring magkaroon niyan.  Sabihin mo

pa sa akin ang tungkol sa iyong pag-asa, at

tungkol kay Jesus!”

4. Sa gayon ang Dios ay nagbubukas ng daan para

masabi mo pa ang higit sa kanila.

5. At iyan ang hakbang tungo sa pagdadala sa kanila

sa iglesia, upang marinig nila ang Salita ng Dios na

tanging makapagliligtas sa kanila.

Pagwawakas: 

1. Makapagbigay nawa tayong lahat ng isang mabuting patotoo

sa pamamagitan ng ating buhay.

2. Maging handa nawa tayong lahat na magbigay ng mabuting

sagot.

3. Gamitin nawa iyon ng Dios upang akayin ang iba na

makasama natin sa pagsamba tuwing Linggo.

4. At nawa ay gamitin ni Cristo Jesus ang Kanyang Salita na

gumawa ng pananampalataya sa kanila at iligtas sila.


