
Naninuoala Kami

Ika-15
Aralin

ilANG
BUHAY

"CRISTIANO

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

1. Saan nagmumula ang buhay Cristiano?

~ Ang buhay Cristiano ay nagmula kay Cristo
mismo.

Juan 14:6. Sumagot si Jesus, Ako ang da-
an, ang katotohanan, at ang buhay.

Juan 10:10. Naparito ako upang ang mga
tupa'y magkaroon ng buhay - isang bu-
hay na ganap at kasiyasiya.
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2. Paano nating matatanggap ang buhay na ito
mula kay Cristo?

~ Matatanggap natin ang buhay Cristiano sa
pamamagitan ng pananampalataya sa Pa-
nginoong Jesu-Cristo, pagtanggap sa kanya
bilang Tagapagligtas at Panginoon, at pag-
sasabi sa iba na tayo ay sa Kanyang
ngayon.
Juan 3:36. Ang nananalig sa Anak ay may
buhay na walng haggan.
Juan 1:12. Nguni't ang lahat ng tumang-
gap sa kanya, ang lahat ng nananalig sa
kanya, ay pinagkalooban niya ng karapa-
tang maging anak ng Diyos..

3. Mahalaga rin bang ipaalam sa iba na tinang-
gap natin si Jesus bilang Tagapagligtas at
Panginoon?

~ Oo. Sinasabi ng Biblia na nararapat nating
ipaalam sa iba na si jesus at ating Pangi-
noon.
Mga Taga Roma 10:9,10. Kung ipahaha-
yag ng iyong mga labi na si Jesus ay Pa-
nginoon at mananalig ka nang buong puso
na siya'y muling binuhay ng Diyos, mali-
ligtas ka. Sapagka 't nananalig ang tao sa
pamamagitan ng kanyang puso at sa ga-
yo'y napawawalang-sala at nagpapahayag
sa pamamagitan ng kanyang labi at sa ga-
yo'y naliligtas.

• Mateo 10:32. Ang sinumang kumilala sa
akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin
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ko rin naman sa harapan ng aking Amang
nasa langit.

4. Paano natin masasabing hayagan na tayo ay
kay Jésus?

• Masasabi nating hayagan na tayo ay kay
Cristo sa pamamagitan ng pagpapabautis-
mo sa tubig, sa pag-anib sa sambahayan ng
Diyos sa isang Iglesya sa isang purok, at sa
pagpapatotooo o pagsasabi sa iba ng gina-
wa ni Jesus sa atin.

Marcos 16:16. Ang sumasampalataya at
mabautismuhan ay maliligtas.

Mateo 28:19. Kaya, humayo kayo at ga-
win ninyong alagad ko ang lahat ng bansa.
Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama
at ng Anak at ng Espiritu Santo.

Mga Gawa 2:47. Bawa't araw ay idinarag-
dag sa kanila ng Panginoon ang mga inili-
ligtas.

5. Paano tayo lalago sa ating buhay Cristiano?

~ Tayo'y lalago sa ating buhay Cristiano sa
pamamagitan ng pagpapakain ng ating
mga kaluluwa, o mga espiritu, sa pamama-
gitan ng pagbabasa at pag-aaral ng Biblia
at panalangin.

Mateo 4:4. Hindi lamang sa tinapay nabu-
buhay ang tao, kundi sa bawa't salitang
namumutawi sa bibig ng Diyos.
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I Pedro 2:2. Gaya ng sanggol, kayo'y ma-
nabik sa gatas na espirituwal upang umun-
lad sa pananampalataya hanggang kamtan
ang ganap na kaligtasan.

I Tesalonica 5: 17 .Maging matiyaga sa pa-
nanalangin.

G. Gaano kadalas nararapat na ang isang Cris-
tiano ay magbasa ng Biblia?

~ Kinakailangan ng isang Cristianong magba-
sa ng Biblia araw-araw.
Mga Awit 1: 1,2. Mapalad ang tao na hindi
lumalakad sa payo ng masama ... Kundi
ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan
ng Panginoon at sa kautusan niya nagbu-
bulay-bulay siya araw at gabi.
Mga Awit 119:97. Oh, gaanong iniibig ko
ang iyong kautusan. Siya kong gunita bu-
ong araw.

7. Kinakailangan ba ng isang Cristianong rnaqsa-
ulo ng mga talata mula sa Biblia?

~ Oo, sapagka't ito ay Salita ng Diyos na
nagtuturo sa mga mananampalataya kung
paano sila makalulugod sa Diyos.

Mga Awit 119:11. Ang salita mo'y aking
iniingatan sa aking puso upang huwag
akong magkasala laban sa iyo.
Mga Awit 119:105. Ang salita mo'y ila-
wan sa aking mga paa, at liwanag sa aking
landas.
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8. Gaano kadalas nararapat manalangin ang
isang Cristiano?

~ Kinakailangang ang isang Cristiano ay na-
nanalangin araw-araw at nasa diwa ng pa-
nalangin sa lahat ng oras.

Mga Awit 5 :3. Oh, Panginoon, sa kinau-
magaha'y didinggin mo ang aking tinig sa
kinaumagahan ay aayusin ko ang aking da-
langin sa iyo. at magbabantay ako.
Mga awit 55: 17 Sa hapon at sa umaga,
at sa katanghaliang tapat, ako 'y dadaing at
hihibik; at kanyang didinggin ang aking
tinig.

9. Bakit kinakailangan nating ibahagi sa iba ang
tungkol kay Jesus?

~ Kinakailangang ibahagi natin sa iba ang
tungkol kay Jesus sapagka't pinili Niya ta-
yo na maging mga saksi Niya dito sa lupa
ngayon.
Mga Gawa 1:8. Kayo'y magiging mga saksi
ko.

Marcos 16:15. Humayo kayo sa buong
sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang
Mabuting Balita.

10. Bakit kinakailangan ng isang Cristianong
maging maingat sa kanyang mga iniisip?

~ Ang isang Cristiano ay kinakailangang ma-
ging maingat sa kanyang mga iniisp sapag-
ka't sinabi ng Salita ng Diyos sa atin na
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kung ano ang ating mga iniisip ay gayon
din naman tayo.

• Kawikaan 23: 7. Sapagka't kung ano ang
iniisip niya sa loob niya; ay gayon siya.
Mga Taga Filipos 4:7. At ang di-malirip na
kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa in-
yong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni
Cristo Jesus.

11. Paano magiging kalugod-lugod sa Diyos ang
ating mga iniisip?

• Ang ating iniisiQ.ay magi~g kalugod-lu-
god lamang sa DIYOSkung Ito ay mabms
at dalisay.
Mga Taga Filipos 4:8. Sa wakas mga kapa-
tid, dapat maging laman ng inyong isip
ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-
puri; ng mga bagay na totoo, marangal,
matuwid, malinis, kaíbíg-ibig, at kagalang-
galang.

18. Bakit kinakailangang ang isang Cristiano ay
dumalo sa Iglesya nang palagian?

~ Ang isang Cristiano ay kinakailangang ma-
ging maingat sa kangyang mga tinitignan
sapagka 't ang kanyang mga nakikita ay
magiging bahagi ng kanyang mga pag-iisip.

Mateo 6:22. Ang mata ang pinakailaw ng
katawan kaya't kung malinaw ang iyong
mga mata, maliliwanagan ang buo mong
katawan.
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13. Bakit kinakailangang ang isang Cristiano ay
maging maingat sa kanyang mga pakikingan?

~ Ang isang Cristiano ay kinakailangang ma-
ging maingat sa kanyang pinakikinggan sa-
pagka't ang kanyang mga naririnig ay ma-
gigmg bahagi ng kanyang mga pag-iisip.

Marcos 4:24. Unawain ninyong mabuti
ang inyong naririnig.

14. Bakit kinakailangan ang isang Cristiano ay
maging maingat sa kanyang mga binabasa?

~ Ang isang Cristiano ay kinakailangang ma-
ging maingat sa kanyang binabasa sapag-
ka't ang kanyang binabasa ay magiging ba-
hagi ng kanyang kilos sa mga araw na da-
rating.

Josue 1:8. Ang aklat na ito ng kautusan
ay huwag mahihiwa1ay sa iyong bibig,
kundi iyong pagbubulayan araw at gabi,
upang iyong masunod na gawin ang ayon
sa lahat na nakasulat dito sapagka't kung
magkagayo'y iyong pagiginhawahin ang
iyong lakad, at kung magkagayo'y magta-
tamo ka ng mabuting kawakasan.

15. Bakit kinakailangan sa isang Cristiano ang
maging maingat sa kanyang mga sinasabi?

~ Kinakailangan sa isang Cristiano na ma-
ging maingat sa kanyang mga sinasabi sa-
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pagka't siya ay nakahihikayat sa iba sa pa-
mamagitan ng mga salitang kanyang bini-
bigkas.

Mga Kawikaan 15:1-3. Ang malubay na
sagot ay nakapapawi ng poot; nguni 't ang
mabigat na salita ay humihila ng galit. Ang
dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng
kaalaman: nguni 't ang bibig ng mga mang-
mang ay nagbubugso ng kamangmangan.
Ang mga mata ng Panginoon ay nasa ba-
wa't dako, na nagbabantay sa masama at
sa mabuti.

Mga Kawikaan 25:11. Salitang sinalita sa
kaukulan ay gaya ng mga mansanang ginto
sa mga bilaong pilak.

Mga Awit 19:14. Maging kalugod-lugod
nawa ang mga salita ng aking bibig, at ang
pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong
paningin, Oh Panginoon, na aking mala-
king bato, at aking Manunubos.

16. Kinakailangan ba ang isang Cristiano na ma-
ging maingat sa kanyang mga ginagawa?

• Oo, ang isang Cristiano ay kinakailangang
maging maingat sa kanyang mga ginagawa
sapagka't hinihingi ng Panginoon na siya'y
gumawa ng tama.

Mikas 6:8. Kanyang ipinakikilala sa iyo
Oh tao, kung ano ang mabuti, at ano ang
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hinihingi ng Panginoon sa iyo, kung di gu-
mawa na may kaganapan at ibigin ang ka-
awaan, at lumakad na may kababaan na
kasama ng Diyos.

17. Kinakailangan ba ng isang Cristiano na ma-
ging maingat sa pagpili ng mga kaibigan?

~ Oo, kinakailangan niyang pumili ng kaibi-
gang Cristiano kaysa sa mga taong maka-
pagpapalayo sa kanya sa Panginoon.

Santiago 4:4. Mga Taksil! Hindi ba ninyo
alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanli-
butan ay kinakaaway naman ninyo ang
Diyos? Kaya't sinumang nagnanais na ma-
ging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng
Diyos.

18. Bakit kinakailangang ang isang Cristiano ay
dumalo sa Iglesya nang palagian?

~ Ang isang Cristiano ay kinakailangang du-
malo sa Iglesya nang palagian sapagka't
iniutos ng Salita ng Diyos na sumamba ta-
yo sa Diyos na kasama ang ibang mga Cris-
tiano.

Mga Taga Roma 10:17. Kaya't ang pana-
nampalataya ay bunga ng pakikining; at
makakapakinig lamang kung may manga-
ngaral tungkol kay Cristo.

• Hebreo 10:25. At huwag nating kaligtaan
ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya
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ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang
loob ng isa't isa lalo na ngayong nakikita
nating nalalapit na ang Araw ng pagdating
ng Panginoon.

19. Ano ang pangako ng Diyos doon sa mga
taong tumataguyod sa pananalapi ng Iglesya?

• Ang Diyos ay may pangako na pagpapa-
lain at pasasaganain ang mga taong tuma-
taguyod sa pananalapi ng iglesya.

• Malakias 3:10. Dalhin ninyo ang buong
ika-sampung bahagi sa kamalig, upang
magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at
subukin ninyo ako ngayon sa bagay na
ito, Sabi ng Panginoon ng mga hukbo,
kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga
durungawan sa langit, at ihuhulog ko sa
inyo ang isang pagpapala na walang sapat
na silid na kalalagyan.

20. Ano ang kahulugan ng pag-iikapu?

~ Ang pag-iíkapu ay ang pagbibigay ng ika-
sampung bahagi ng ating kinikita sa gawa-
in ng Diyos.

Hebreo 7:2. Ibinigay sa kanya ni Abraham
ang ikapu ng lahat ng nasamsam niya sa
labanan.

21. Bakit kailangan ng Cristiano ang magbayad
ng ikapu?
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~ Ang Cristiano ay kinakailangang magba-
yad ng ikapu sapagka't ito ang hinihingi
ng Diyos sa Kanyang mga anak. Ang mga
Pariseo ay nagbayad ng mga ikapu, at ang
sabi ni Jesus na ang pamantayan ng ating
buhay ay dapat na maging mataas pa sa
kanila.

Genesis 28:22. At sa lahat ng ibigay mo sa
akin ay walang pagsalang ang ikasampung
bahagi ay ibibigay ko sa iyo.

Mateo 5:20. Sinasabi ko sa inyo: kung ang
pagsunod ninyo sa kalooban ng Di-
yos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga
eskriba at mga Pariseo, hindi kayo maka-
papasok sa kaharian ng Diyos.

Mateo 23:23. Sa aba ninyo, mga eskriba
at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw!
Ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying
walang halaga nguni't kinaliligtaan nin-
yong isagawa ang lalong mahalagang aral
sa Kautusan: ang katarungan, ang pagka-
habag, at ang katapatan. Tamang gawin
ninyo ang mga ito, nguni 't huwag naman
ninyong kaliligtaang gawin ang iba.
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Gawin Mo Ito
1. Ginagawa mo ba ang lahat ng mga bagay

n a i t i n u t u r o n g a r a l i n g i t o?
___________ Kung hindi
pa, hilingin mo sa Diyos na tulungan
kang lumago sa espirituwal upang maging
maligaya ka sa iyong buhay Cristiano.

2. Kung mauulit mo ng wasto ang mga sau-
luhin, sagutin ang mga tanong sa iyong
talaan ng mag-aaral at pagsusulit para sa
ikalabing-tatlong aralin.
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