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Community Scattered as Witnesses
Hebrews 12:1-2

Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us,
let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily
entangles us, and let us run with endurance the race that is set before
us, 2fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for
the joy set before Him endured the cross, despising the shame, and has
sat down at the right hand of the throne of God.Jesus was sent in the
power of the Holy Spirit. — Hebrews 12:1-2
1

Jesus in His ministry was empowered by the Holy Spirit even
though He was the divine Son of God. He was guided by the
Spirit (Luke 4:1).
1. Jesus is the ultimate example.
•
•
•

Jesus is our model for mission.
Jesus was sent by God.
He sends us to the world with the Holy Spirit.

2. There are other biblical examples of scattered witnesses
(Hebrews 11).
•
•
•
•

Promise of God
Pick-up and go
Persevere (Hebrews 10:36-37)
Live by faith (Hebrews 10:38)

3. Scattered witnesses live by faith.
•
•
•
•
•

Taking risks for the gospel of Jesus Christ (Hebrews 11:1)
Please God (Hebrews 11:6)
Obedience is your choice (Hebrews 11:15-16)
Ordinary people (Hebrews 11:29-30)
You may not see the results in your lifetime (Hebrews 11:13; 29)

4. Scattered witnesses keep their eyes on Jesus! (Hebrews 11:1-2)
•
•
•

Full of struggles
Run the race (outward-focused)
Obedience and perseverance
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Pagtitipon at Pangangalat
Gawa 8:1-4

Sa sports, gaya ng volleyball na paborito kong panoorin sa TV,
napapansin ko ang madalas na pagtitipon o mga huddles. Gusto ng
mga teams na malaman kung paano mahadlangan ang mga atake ng
katunggali at kung paano sila makaka-score.
Madalas, marami sa mga Christians ay ang tanging pinaghuhusayan
lagi ay ang kanilang mga huddles.
Nagtitipon ang iglesya tuwing Linggo ng umaga at hapon at tuwing
Miyerkules ng gabi at nagagalak ang karamihan at nasasabi, “Ang
saya at ang sarap ng experience!” At nasasabik sila sa mga susunod
pang church huddle. Pero ang tila hindi naunawaan ng karamihan
na ang layunin ng huddle ay para mapaghusayan at maipanalo ang
laro.
Ang effectiveness ng church ay hindi masusukat sa kung gaano
kaganda ang iyong umaga o hapon ng Linggo at gabi ng Miyerkules.
Ito ay nasusubok sa kanyang nagagawa sa marketplace. Ang
kailangan natin ngayon ay tumayo ang mga iglesya bilang mga
representante ni Hesu-Kristo hindi lamang kung tayo nagkakatipon
kundi kung tayo’y nangagpangalat.
1. Ang pangagkakatipon ay upang makapagkamit ng
kapangyarihan ng Diyos.
a. Sinabi ni Hesus na hintayin nila ang kapangyarihan ng
Epititu Santo (Lucas 24:29).
b. Sila ay magiging saksi mula sa Jerusalem hanggang sa lahat
ng dako (Gawa 1:8).
c. Ngunit ‘di sila lumabas ng Jerusalem.

2. Ang pangagkakatipon ay upang makapagkamit ng
kapangyarihan ng Diyos.
a. Niloob ng Diyos na sila’y mausig at mangalat.
b. Tatlong prinsipyo tungkol sa panganglat:

•
•
•

Nang sila’y nakalat, ‘di sila nag reklamo.
Nang sila’y nakalat, ‘di sila naging kritiko.
Nang sila’y nakalat, sila’y nagpahayag ng ebanghelyo.

Conclusion
Ang kaguluhan na idinulot ni Saul at ng iba pa ay hindi naging
epektibo sa huli. Si Saul ay pursigido na sirain ang iglesya, ngunit
habang tumitindi ang pagsisikap niyang gawin ito, lalo namang
kumalat ang ebanghelyo.
Ano ang naging resulta ng pagkalat ng ebangelyo? Mababasa natin
sa Gawa 8:8 ang ganito: “At nagkaroon ng malaking kagalakan sa
bayang yaon.” Ano ang dahilan ng kagalakang ito? Na pinalaya ni
Hesus ang mga tao sa pagka-alipin sa kasalanan. Namangha ang
mundo sa kanila. Ang mahigpit na kaaway (si Saul) ay umanib sa
kanila!

