
 

Aralin 7 

MAKINIG KAYO SA AKIN 

Lucas 10:38-42 
 

 

LAYUNIN: Pagkatapos ng araling ito… 

 Mauunawaan ninyo na sa kabila ng mga kaabalahan sa buhay at ministeryo, 

prayoridad sa buhay Cristiano ang paglalaan ng oras sa pakikinig kay Jesus. 

 Magkakaroon kayo ng mas matinding pagnanais na matutong palagiang 

nakikinig sa sinasabi ni Jesus. 

 Susuriin ninyo ang mga bagay na nakahahadlang sa inyong pakikinig kay Jesus sa 

araw-araw at gagawa ng paraan upang matiyak na palaging prayoridad ang 

pakikinig sa kanya. 

 

PANIMULA 
1. Kailan ang huling araw na naranasan mong maging abalang-abala (sa 

trabaho o sa ministry sa church) sa maghapon? Isalarawan ang naramdaman 

mo. Sa paanong paraan nakabuti ito sa iyo o hindi nakabuti? 

Tulay sa Pag-aaral: Minsan kailangan talaga nating maging abala lalo na 

kung may kailangang-kailangan tayong tapusin o gawin. Ngunit alam natin 

at naranasan natin na sa sobrang kaabalahan natin, may bagay na 

nakakalimutan tayo - bagay na higit na mas mahalaga kaysa sa 

pinagkaabalahan natin. Ano kaya ang bagay na ito na siyang 

pinakamahalaga sa lahat, na kahit sa mga araw na sobrang “busy” natin, 

hindi natin dapat kaligtaan? 

 

 

PAGSASALIKSIK 
2. [Pansarili] Basahin nang tahimik at dahan-dahan ang Lucas 10:38-42. Gawin 

ito nang limang (5) beses. [Pagkatapos nito, hilingan ang isa sa grupo na 

ikuwento ang pangyayari sa binasang talata.] 

3. Basahin ang verse 38. Mula 9:51 hanggang 19:44 ay isinalaysay ni Lucas ang 

paglalakbay ni Jesus mula sa Galilea (kung saan siya nagministeryo nang 

mahigit 2 taon) hanggang sa Jerusalem. Mula sa popularidad hanggang sa 

pagtakwil sa kanya ng mga Judio. Sa paglalakbay na ito, itinuro ni Jesus 

kung paano maging tunay na tagasunod niya. Ikumpara ang kaugnayan ng 

talatang nabasa sa nauna (10:25-37) at sumunod (11:1-13). Ano ang 

makikita nating kaugnayan ng relasyon kay Cristo sa relasyon sa kapwa at sa 

Diyos? 

4. Dito sa 10:38-42 makikita natin kung anong klaseng relasyon sa kanya ang 

nais ni Jesus para sa ating mga tagasunod niya. Ano ang ilan sa mga 

katotohanang makikita natin tungkol kay Jesus sa mga talatang ito? Ano 

ang implikasyon ng mga ito sa pagtugon natin sa kanya? 

5. Basahin ang verses 39-40. Ano ang mga pagkakatulad nina Maria at Marta? 

Ano ang mga pagkakaiba nila? 

6. Basahin ang verses 41-42. Bakit pinagsabihan ni Jesus si Marta at pinaboran 

ang ginawa ni Maria? Maganda ang ginawa ni Marta na paglilingkod kay 

Jesus ngunit saan siya nagkamali o nagkulang? 

7. Batay sa mga naunang pinag-usapan, ano ang tinutukoy ni Jesus na “isang 

bagay na kailangan”? Ano ang matututunan nating prinsipyo dito?  

8. Anu-anong bagay ang nakahahadlang sa iyo upang maglaan ng sapat na 

oras at atensiyon sa pakikinig sa kanya? 

PAGSASABUHAY 

9. Sa iyong personal na buhay, ano ang nakikita mong dapat gawing 

“adjustments” sa schedule mo upang matiyak na may sapat kang oras at 

atensiyon sa pakikinig sa sinasabi ni Jesus, ng Salita ng Diyos? 

10. Sa ating Kaagapay Group, ano ang gagawin natin upang matulungan ang 

bawat isa sa grupo sa ganitong 

mahalagang gawain ng pakikinig kay 

Jesus at hindi magulo ng mga 

kaabalahan sa buhay at ministeryo? 

(Halimbawa, Prayer Retreat ng 

Kaagapay Group)  

ASSIGNMENT 

 Isaulo ang Lucas 11:28 

 Ayusin ang pang-araw-araw na 

schedule upang matiyak na may 

sapat na oras para sa Quiet Time. 


