
ARALIN 3

PROPET ANG TULAD NI MOISES

Si Moises ay dakilang propeta at lider. Inakay niya ang
kanyang bayan mula sa pagkaalipin at sa kanila'y
ibinigay ang mga kautusan ng Dios. Ipinakita ng Dios
kay Moises na ang Mesias ay magiging propeta rin
upang ipahayag ang mensahe ng Dios sa mga tao.
Pangungunahan ng Mesias ang mga tao mula sa
pagkaalipin sa kasalanan. Ang Mesias ay magiging
Hari sa mga buhay ng mga tao at ibibigay Niya ang
mga bagong patakaran upang kanilang ipamuhay .

• t1:' "Alang palilitaunn sa kanila ang Isang propeta sa gitna
~~ ng kanilang mga kapatid, na gaya mo; at alang ilalagay

'--:-. ang alang mga salita sa bibtg mya, at kanyang
~)" sasalitam sa kanila ang lahat ng akmg IUUtoSsa kanya.
~ At mangyayarz, na smumang hindi makiktntg sa

<if akmg mga salita na kanyang sasalitatn sa aking
I~ pangalan, ay aking slSlyasatm yaon sa kanya."
'-- Deuteronomio 18:18, 19.

Sa maraming taon, ang mga tao ay hinahatulan ayon
sa Kautusang ibinigay ng Dios kay Moises. Sinulat ni
Moises na ang mga kautusang ito ay mababago kung
dumating ang Mesias. Ang bawa't isa ay hahatulan
ayon sa sasabihin ng Mesias. Kaya ngayon kung nais
nating malaman kung paano ibig ng Dios na tayo'y
mamumuhay, ating basahin ang mga turo ni Jesus, ang
kautusan ng Mesias.

MGA PATAKARAN SA KAHARIAN NI JESUS

Sino Ang Magiging Maligaya?

sa may gilid ng bundok, si Jesus ay nagturo ng mga
batayang simulain ng buhay para sa Kanyang mga
tagasunod. Tinatawag natin ang Kanyang Mensahe,
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"Ang Pangaral sa Itaas ng Bundok." Siya ay nangusap
tungkol sa kaligayahang ibinibigay ng Dios

-'f' "Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob
- ~ sapagka't kanila ang kahananr: ng langit.
~ Mapa~alad ang mga na~g~-
~ hahap.E: Eapêgka 'ts:i:B 'y aaJ.i.J n.
(!i' M apapa.l:rl ang mga maaan o:
,(J S3pégka't man anah:in nîa ang

6Y~ lipa.
I~ M apapaJcrlangmganangagugutr:m atnangauuhaw
\..'\ e katuw :iIan: S3pégka'tsila 'y hJ.l::uwg:irl.

~~ M apapal:rl ang mga mahabi:g'in: sapagka't sila'y
~ kahahal:a3an.
tO M apapal;d ang mgam aym alini3napus:::>: sapégka't

~ m aJak:il:a nfla ang D i:::s.
I~ M aPaPaJCrl ang mga m~: sapégka't sila'y
\..'\ tataw a:Jhg mga anak ng D i:::s .

..st). M aPaPaJCrl ang mga pi1a:J"Uus:g dahíl.sa katuw :iIan:
~ sapégka'tkanili ang kaharim ng l:mgJt.
(!i' M apapal;d kayo Pa:Jka kayo'y i1aalin ura, at kayo'yif pina:JW iN Jkaan ng eari:aring masam a na pawang
/'?:.. kasinungalingan, dahil e aki1.t:: M anga:Jalakkayo, atm anga:Jeayang tdD:::>: S3pégka't
,;;. maJakl.ang ganti. e i1yo e l:mgit:: S3pégka'tgaym~kdin ang kanilang pagkausi3 e mga propeta na
e:' nangauna e i1yo" M ateo 5 :3 -12 .

Mga Kaanib Ng Kaharian

Ibinigay ng Dios ang mga batayang simulain kung ano
ang dapat gawin at ano ang hindi dapat gawin sa
pamamagitan ni Moises. Ang mga yaon ay hindi
nagbabago. Subali't ang kautusan ni Jesus ay ibayong
higit kaysa sa kautusan ni Moises. Itinuro ni Moises sa
mga tao kung ano ang nararapat gawin. Tinuruan tayo
ni Jesus kung magiging ano tayo. Kinakailangang
magmg tulad tayo ng asin, nagbibigay ng mabuting
lasa sa buhay; at katulad ng ilaw, nagpapakita sa mga
tao ng daan patungo sa Dios.

cd "Kayo ang asin ng lupa ... 'Kayo ang Ilaw ng
I~ sanlibutan ... Lumtuianag na gayon ang myong daw sa
'-":-, harap ng mga tao; upang mangakua ntla ang myong~kmabubuting gawa, at kanilang luuialhaiiin ang myong
C;' Ama na nasa langit" Mateo 5:13-16.

8



Patakaran Para Sa Mga Kaisipan
At Mga Damdamin

Ang mga kautusan ni Moises ay
pamantayan upang hatulan ang

, mga tao sa kanilang mga
ginagawa. Si Jesus ay nagbibigay
ng pamantayan na sa
pamamagitan nito ay hahatulan

ang kanyang sariling pakikitungo sa iba. Ang isang
tao ay maaaring maging maingat na huwag siyang
sumuway sa anuman sa kautusan, subali't maaaring
siya'y magmg punong-puno ng kasalanan. Ang mga
makasalanang kaisipan, mga damdamin at mga nasain
ay nagbubunga ng mga makasalanang kilos. Itinuturo
ni Jesus na linisin din natin ang ating panloob na
pagkatao upang makapamuhay tayo ng buhay na
malinis.

"Huwag ninyong ISIping ako'y napanto upang SIrain
ang kautusan o ang mga propeta· ako'y napanto hindi
upang SIrain, kundi upang ganapin" Mateo 5:17.

"Nannig ninYo na sinabi sa mga tao sa una, Huwag
kang papatay .. Datapuwa't sinasabi ko sa inYo, na ang
bawa't mapoot sa kanyang kapatid .. at ang sinumang
magsain sa kanyang kapatid, Raca, ...at ang sinumang
magsaoi, Ulol ka, ay mapapasa panganib sa ImpIerno
ng apoy" Mateo 5:21, 22.

"Narinig nznyong stnabt, Huwag kang
mangangalunya: Datapuwa't sinasabi ko sa IYO,na
ang bawa't tumtngin sa Isang babae na taglay ang
masamang hangad ay nagkakasala na ng
pangangalunya sa kanyang puso" Ma!eo 5:27,28.
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Gawin Mo Ito

6. Pananagutan ba natin sa Dios ang ating mga
damdamin at mga kaisipan?
__ a) Hindi. Walang sinuman ang

makapipigil sa anumang maiisip
niya at madarama.

__ b) Oo. Ang ating mga kaisipan at mga
damdamin ang nagbubunga ng
ating mga kilos.

Ang Batas Ng Pag-ibig

Ang pangunahing batas sa Kaharian ni Jesus ay ang
batas ng pag-ibig: pag-ibig sa Dios at pag-ibig sa isa't isa.

r3ff "Isa ... na tagapagtanggol ng
,.'[!;... kautusan ay tinanong sIya:
~ 'Guro, alin baga ang dakilang
..si utos sa kautusan?' At stnain
~ (ni Jesus) sa kanya, liingm mo
CJ' ang Panginoon mong DIOS ng
.it) buong puso, at ng buong<3Y~ kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila
'(}t at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay
,;; ito, libtgm mo ang lyong kapwa nga gaya ng lyong
~)t: sanlt. Sa dalawang utos na Ito'y nauuwi ang buong;tt:J kautusan, at ang mga propeta" Mateo 22:35-40.
,r1)
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at'

<if
/~-,

"Narinig nznyong sinabi, "Iibigin mo ang lyong kapwa
at kapopootan mo ang lyong kaaway: 'Datapwa't
sinasabi ko sa myo, Ibigin ninyo ang Inyong mga
kaaway, at Idalangin ninyo ang sa inYo'y nagslsluslg;
Upang kayo'y maging mga anak ng Inyong Ama na
nasa langit: Sapagka't ptnaststkat niya ang kanyang
araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa
mga ganap at sa mga hindi ganap" Mateo 5:43-45.

Gawin Mo Ito

7. Muling basahin ang bahaging ito.

8. Isaulo mo ang dalawang kautusan ni Jesus
na sinabi Niyang pinakadakila.

la



PAG-IINGAT NG MGA PA T AKARAN
NI JESUS

Sinabi ni Jesus na ang ating buhay ay nababatay sa
ating pag-iingat ng Kanyang mga patakaran. Ang mga
ito ang siyang lihim ng isang buhay na maligaya,
ngayon at maging pagkatapos ng kamatayan.

r:il "At balat tmaiatoag nmyo ako, Panginoon, Panginoon,
~~~ at di nmyo gznagawa ang mga bagay na akmg smasabi?

r:I At bawa't lumalapit sa akin, at pinakikinggan ang aking
\., mga salita. at gznagawa, ... sIya'y tulad sa Isang taong-§f' nagtatayo ng bahay, na humukay at ptnakalalim, atl;!J inzlagay ang pahbayan sa bato: at nang dumating ang
,.1() Isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na yaon, at

~ hindi naJalos;sapagka't naittmk na mabuti. Datapuwa't
{~ ang dumuinig, at hindi gznagawa, ay tulad sa isang
\. '\ tao na nagtayo ng bahay sa lupa, na walang patibayan;.st.1 laban sa yaon ay hinampas ng agos, at pagdaka'y
~ nagiba; at malaki ang naging kasiraan ng bahay na
(!)'- yaon" Lucas 6:46-49.

Ang tanging suliranin sa
pagsbikap natin upang
maingatan ang mga patakaran

, ni Jesus ay ito: walang sinuman
ang makakaganap nito sa
kanyang sariling kakayahan.
Hindi tayo ginawang gayon.

Tayo'y may mga kasalanan sa ating mga puso:
kasakiman at paghihimagsik na humadlang sa ating
pagsisikap na makasunod sa pamantayan ni Jesus. Ano
ang maaari nating gawin?

Sinabi ni Jesus ang lihim kay Nicodemo, isang
relihiyosong lider. Tayo'y babaguhin ng Dios upang
magawa natin ang nais ni Jesus na ating gawin at ang
Kanyang Espiritu Santo ay tutulong sa atin upang
magawa natin ito. Tinawag ni Jesus ang pangyayaring
ito na "muling kapanganakan." Naging mga anak
tayo ng Dios at mayroon nang bagong kalikasan.

Milyun-milyong mga tao ang nagkaroon ng gayon ding
karanasan. Natagpuan nila ang kahanga-hangang
bagong buhay habang sumusunod sila kay Jesus.
At sila'y umaasa na isang araw na darating ay
maka kapiling Siya doon sa maganda at walang
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hanggang tahanan sa Langit.

DIOS, ayaw kong mawasak ang aking
buhau. Alism Mo po ang di-mabuttng
bagay sa aking likas. Baguhin Mo
ako at mapasaakin nawa ang pag-IbIg
Mo. Tulungan Mo akong Itatag ang

akmg buhay sa mga turo ni Jesus. Gaunn Mo po na ako'y
magmg Iyong Anak. Amen.

Panalangin

Gawin Mo Ito

9. Sa talaan bilugan ang mga sinabi ni Jesus na
. ating gawin:

. Ibigin ang Dios
Mamuhi
Mabubuting gawa
Idalangin ang kaaway
Ibigin ang kapwa
Sundin si Jesus

Humatol
Magnakaw
Magalit
Magpatawad.
Krimen
Pumatay

lO.Aling buhay ang makatatagallaban sa bagyo
ng pagsubok at mananatili magpakailanman?
__ a) Yaong natatag sa pagtalima sa mga

kautusan ni Jesus.
__ b) Yaong nagbibigay-lugod sa sarili

lamang.
__ e) Yaong natatag upang makapag-

bigay-lugod sa ibang mga tao.

11. Kung ikaw ay ipinanganak nang muli,
magpasalamat sa Dios dahil sa ginawa ka
Niyang Kanyang anak. Kung ikaw ay hindi
pa ipinanganganak na muli, nais mo ba?
____ Kung gayon, basahin mo ang
panalangin sa itaas nang taos sa pusong
nakikipag-usap sa Dios. Makipag-usap ka
sa Kanya tungkol dito.
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