
Naniniwala Kami

Ike-12
Aralin

ilANG
IYONG KA.
UGNAYAN
SA DIYOS"

Pag1lralan ayon sa mga tuntunin sa pasi·
mula sa unang aralin.

1. Paano ang kaugnayan ng Diyos sa mga
Cristiano?

.Ang Diyos ay siyang Ama nila sa Langit,
at sila'y Kanyang mga anak.

Mateo 6:9. Ama naming nasa langit, Sam-
bahin nawa ang pangalan mo .

• Mateo 5:16. Gayon din naman, dapat nino
yong paliwanagin ang inyong ilaw sa hara-
pan ng mga tao, upang makita nila ang
inyong mabubuting gawa. at luwalhatiin
ang inyong Amang nasa langit.
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2. Ang Diyos ba ay Ama ng bawa't isa?
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~ Hindi. Ang Diyos ang may lalang sa ba-
wa't tao, subali't Siya ay Ama lamang ni-
yaong ipinanganak sa Kaniyang pamilya.

I Juan 3:10. Dito makikilala kung sino
ang mga anak ng Diyos, at kung sino ang
mga anak ng Diyablo: ang sinumang hindi
gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa
kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos.

3. Paano tayo magiging Anak ng Diyos?

~ Tayo ay magiging Anak ng Diyos sa pama-
magitan ng pagtanggap natin kay Jesu-
Cristo, ang Anak ng Diyos, bilang ating
Tagapagligtas.

Juan 14:6. Sumagot si Jesus, "Ako ang
daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wa-
lang makapupunta sa Ama kundi sa pama-
magitan ko."

• Juan 1: 12. Nguni 't ang lahat ng tumang-
gap sa kanya, ang lahat ng nanalig sa kan-
ya, ay pinagkalooban niya ng karapatang
maging anak ng Diyos.

4. Ang Ama ba sa langit ang nagbibigay ng
mga pangangailangan ng Kaniyang mga
Anak?

~ Oo, Siya ang nagbibigay ng lahat ng kani-
lang mga pangangailangan.
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• Mga Taga Filipos 4:19. At buhat sa kaya-
manan niyang hindi mauubos, ibibigay ni-
ya ang lahat ng inyong kailangan, sa pama-
magitan ni Cristo Jesus.

5. Ang Ama ba sa langit ay nagbabantay sa
Kanyang mga Anak?

• Oo. Siya'y nagbabantay Ha kanila araw at
gabi.

Mga Awit 121:3. Hindi Niya titiising ang
paa mo'y makilos: Siyang nag-iingat sa
iyo, ay hindi iidlip.

Mga Awit 3_4:15. Ang mga mata ng Pangi-
noon ay nakatitig sa mga matuwid; at ang
kaniyang mga pakinig ay nakabukas sa ka-
nilang daing.

6. Paano makatatanggap ang Cristiano ng mga
pagpapala mula sa Panginoon?

~ Ang mga Cristiano ay nakatatangggap ng
mga pangako at mga pagpapalang mula sa
Diyos sa pamamagitan ng panalangin at
pagsampalataya sa Kaniyang Salita.

Juan 14: 13. At anumang hilingin ninyo sa
Ama sa aking pangalan ay gagawin ko,
upang maparangalan ang Ama sa pamama-
gitan ng Anak.

7. Ito lang ba ang tanging paraan upang ang
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mga Cristiano ay makatanggap ng mga pag-
papala sa Diyos?

~ Hindi. Ang mga Cristiano ay makatatang-
gap din nga pagpapala mula sa Panginoon
sa pamamagitan ng pagtulong sa iba.

Mga Awit 41:1. Mapalad siya na nagpapa-
kundangan sa dukha: ililigtas siya ng Pa-
nginoon sa panahon ng kaligaligan.

Mga Gawa 20:35. Sa lahat ng pagkakata-
on, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagi-
tan ng ganitong pagpapagal ay dapat nin-
yong tulungan ang mahihirap at alalahanin
ang mga salita ng Panginoong Jesus: "Hi-
git na mapalad ang magbigay kaysa tu-
manggap."

8. May iba pa bang paraan na ang mga Cristiano
ay maaaring tumanggap ng mga pagpapala
mula sa Diyos?

~ Oo. Ang mga Cristiano ay maaaring tu-
manggap ng mga pagpapala kung magbi-
gay siya ng kaniyang ikapu (ikasampung
bahaging kinita) para sa gawain ng Pangi-
noon.

Malakias 3:10. Dalhin ninyo ang buong
ika-sampung bahagi ... at subukin ninyo
ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Pangi-
noon ng mga hukbo, kung hindi ko bu-
buksan sa inyo ang mga durungawan ng
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langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang
pagpapala, na walang sapat na silid na ka-
lalagyan.

9. Paano natin masasamba ang Diyos?

.. Sasambahin natin ang Diyos sa pamamagi-
tan ng pananalangin, pagpapasalamat sa
Diyos dahil sa kaniyang mga biyaya, pag-
pupuri sa kanya, pag-awit, at pagbibigay
sa kaniyang gawain.

Mga Awit 95:6. 0, magsiparito kayo, ta-
yo'y magsisamba at magsiyukod: tayo'y
magsiluhod sa harap ng Panginoon na May
lalang sa atin.

Mga Taga Colosas 3:16. Umawit kayo ng
mga salmo, mga imno, at mga awiting es-
p i ri tuwal, na may pagpapasalamat sa
Diyos.

10. Kailan nararapat magpasalamat sa Diyos ang
mga Cristiano?

.. Ang mga Cristiano ay nararapat magpasa-
lamat sa Diyos sa lahat ng oras para sa
lahat ng bagay.

Mga Taga Efeso 5:20. At laging magpasa-
lamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng
bagay, sa pangalan ng ating Panginoong
Jesu-Cristo.
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11. Gaano kahalaga ang panalangin sa isang
Cristiano?
~ Ang Panalangin ay hininga ng isang tunay

na buhay Cristiano.

• Mga Taga Roma 12:12. Magalak kayo da-
hil sa inyong pag-asa; magtiyaga kayo sa
inyong kapighatian, at laging manalangin.

12. Ano ang kapangyarihan ng pananam-
palataya?

~ Ang pananampalataya ay nagdudulot ng
kaligtasan, kagalingan, bautismo sa Espiri-
tu Santo, at lahat ng mga biyaya ng Diyos.
Kung walang pananampalataya ay hindi
maaaring maging kalugod-lugod sa kaniya.

Marcos 9:23. Mapangyayari ang lahat sa
may pananalig.

Hebreo 11:6. At hindi kinalulugdan ng Di-
yos ang hindi nananalig sa kanya. Sapag-
ka't ang sinumang lumalapit sa Diyos ay
dapat maniwalang may Diyos, at siya ang
magbibigay ng gantimpala sa mga humaha-
nap sa kanya.

Mga Taga Galacia 3:14. Tinubos niya ta-
yo upang ang mga pagpapalang ipinangako
ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga
Hentil sa pamamagitan ni Cristo Jesus, at
sa pamamagitan ng pananalig sa kanya ay
sumaatin ang Espiritung ipinangako ng
Diyos.
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Santiago 5:15. At pagagalingin ang may-
sakit dahil sa panalanging may pananampa-
lataya. Ibabangon siya ng Panginoon, at
patatawarin kung siya'y nagkasala.

Mga Taga Efeso 2:8. Dahil sa kaganda-
hang-loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pa-
mamagitan ng inyong pananalig kay Cris-
to. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng
Diyos, hindi mula sa inyo.

Gawin Mo Ito
1. Pagbalik-aralan ang iyong isinaulo para

sa ikawalo hanggang ika-labing-isang
aralin.

2. Sa loob ng isang linggo subukin mong
pasalamatan ang Diyos sa lahat ng
bagay. Ano man ang mangyari ay tuk-
lasin mo kong papaanong ginagamit ito
ng Diyos para sa inyong ikabubuti,
maging ito man ay magdudulot sa iyo
ng lalo pang pagtitiyaga.

3. Kung mauulit mo ng wasto ang mga
sauluhin, sagutin ang mga tanong sa
iyong talaan ng mag-aaral at pagsusulit
para sa ikalabing-dalawang aralin.
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