
Naniniwala Kami

Ika-14 na
Aralin

Pag-aralan ayon sa mga tuntunin na
nasa pasimula ng unang aralin.

1. Ang Cristiano ba ang may-ari ng kanyang
sariling buhay?
~ Hindi. Ang Panginoon ang may-ari ng bu-

hay ng Cristiano sapagka't binili Niya ito
ng Kanyang sariling dugo.

I Pedro 1: 18,19. Alam ninyo kung ano
ang itinubos sa inyo ... Ang itinubos sa
inyo'y di mga bagay na nasisira o nau-
ubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang
buhay ni Cristo na inihain sa krus. Siya
ang Korderong walang batik at kapinta-
san. 80
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2. Kung magkagayon, paano dapat gamitin ng
isang Cristiano ang kanyang buhay?

~ Kailangan niyang gamitin ang kanyang bu-
hay para sa kaluwalhatian ng Diyos.
I Corinto 6:20. Binili niya kayo sa mala-
king halaga, kaya't gamitin ninyo ang in-
yong katawan upang mapapurihan ang
Diyos.

3. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa magi-
ging halaga ng pagiging Cristiano?

~ Ang sabi ng Biblia, ang maging Cristiano
ay nangangahulugan ng paglimot sa sarili
at pagsunod kay Jesus.

• Lucas 9:23. (Sinabi ni Jesus) Kung ibig
ninumang sumunod sa akin, limutin niya
ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang
kanyang krus araw-araw, at sumunod sa
akin.

4. Ano ang kahulugan ng kalimutan ang sarili?

~ Kinalilimutan natin ang ating sarili kung
ating .ginagawa ang kalooban ng Diyos at
hindi ang ating nais.

Juan 6:38. (Sinabi ni Jesus) Sapagka't
ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang
gawin ang kalooban ko, kundi ang kalo-
oban ng nagsugo sa akin.
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• Mateo 7 :21. Hindi ang lahat ng tumata-
wag sa akin, "Panginoon, Panginoon," ay
papasok sa kaharian ng langit, kundi ang
sumusunod sa kalooban ng aking Amang
nasa langit.

5. Paano pinapasan ng isang Cristiano ang kan-
yang krus sa araw-araw?

• Kinakailangang piliin ng isang Cristiano na
gumawa ng matuwid sa bawa't araw, baga-
ma't ito'y kaiba sa gusto niyang gawin.

Mga Taga Roma 13:14. Ang Panginoong
Jesu-Cristo ang paghariin ninyo sa inyong
buhay at huwag paglaanan ang laman
upang bigyang-kasiyahan ang mga nasa ni-
to.

Mga Taga Galacia 2:20. At kung ako ma'y
buhay, hindi na ako ang nabubuhay kundi
si Cristo, ang nabubuhay sa akin. At ha-
bang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako
sa pananalig sa Anak ng Diyos na umibig
sa akin at nag-alay ng Kanyang buhay para
sa akin.

6. Bakit kinakailangang panatilihin ng isang
Cristiano ang kanyang katawan at pag-iisip
na dalisay at malinis?

.. Nararapat ingatan ng isang Cristiano ang
kanyang katawan at pag-iisip na dalisay at
malinis sapagka't siya ay templo ng Espiri-
tu Santo.
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• I Corinto 6: 19. Hindi ba ninyo alam na
ang inyong katawan ay templo ng Espiritu
Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo
mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay
talagang hindi inyo kundi sa Diyos.

• I Corinto 3: 17. Parurusahan ng Diyos ang
magwasak ng templo niya. Sapagka't ba-
nal ang templo ng Diyos, at kayo ang
templong iyan.

7. Paanong makasisira ng katawan ang panini-
garilyo at paggamit ng mga gamot (drugs)
na mapanganib?

~ Ang mga karaniwang bisyo tulad ng pani-
nigarilyo at paggamit ng mga gamot ay na-
kakapinsa1a sa kalusugan ng isang tao, na-
kasasakit sa kanyang katawan, at nagpapa-
ikli ng kanyang buhay.

Roma 6:16. Alam ninyo na kapag kayo'y
napailalaim kaninuman bilang alipin, ali-
pin nga kayo ng inyong pinapanginoon-
mga alipin ng kasalanan at ang bunga ní-
to'y kamatayan, o mga alipin ng Diyos at
ang bunga nito'y pagpapawalang-sala.

8. Paano maaring mawasak ang mga gayong
bisyo?

~ Ang mga bisyo ay maaaring mawasak sa
pamamagitan ng paghingi ng tulong sa
Diyos na baguhin ang paraan ng ating pa-
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mumuhay. Araw-araw ay humihingi tayo
ng kalakasan at huwag tayong pahuhulog
sa mga tukso.

MgaAwit 37:5. Ihabilin mo ang iyong, la-
kad sa Panginoon; tumiwala ka rin naman
sa kanya, at kanyang papangyayarihin.

• Mga Taga Filipos 4:13. Ang lahat ng ito'y
magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa
akin ni Cristo.

Gawin Mo Ito
1. Ipanalangin mo ang sino man bagong

Cristiano na alam mong nahihirapan na
alisin ang mga mapaminsalang bisyo
tulad ng paninigarilyo o pagkasugapa sa
mga gamot (drugs) ha mapanganib.

2. Minsan pang pag-aralan ng masinsinan
ang bawa't paksa ng araling ito na may
panalangin. Italaga ang iyong sarili sa
Diyos at hilingin sa Kanya na tulungan
ka na maipamuhay sa araw-araw ang
iyong natutuhan.

3. Pagbalik-aralan ang iyong isinaulo para
sa unang aralin hanggang ikalabing-
tatlo.

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