
 

Aralin 11 

“IBIGIN NINYO ANG DIYOS NANG 

BUONG PUSO” Marcos 12:28-34 

 

 

LAYUNIN: Pagkatapos ng araling ito… 

Mauunawaan ninyo kung bakit pinakamahalagang utos sa lahat ang ibigin ang 

Diyos nang buong puso at kung ano ang kahulugan nito. 

Magkakaroon kayo ng higit na mainit na pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng 

pag-alala sa mga mahahalagang dahilan kung bakit siya dapat ibigin. 

Bibigyan ninyo ng higit na prayoridad ang relasyon ninyo sa Diyos sa isang bahagi 

ng buhay ninyo na nakikita ninyong may nakikipagtalo sa pag-ibig ninyo sa 

kanya. 

 

PANIMULA 
1. Ano ang nagiging reaksiyon ninyo kapag may nababalitaan kayong isang 

kamag-anak na may ibang babae bukod sa asawa niya? Bakit ganito ang 

nagiging reaksiyon ninyo? 

Tulay sa Pag-aaral: Iba-iba ang maaaring reaksiyon ng tao dito. Ang iba ay 

magugulat, magtataka, maiinis o magagalit dahil isang paglapastangan o 

pagtataksil sa asawa ang ginawa. Ang iba naman ay wala nang gaanong 

reaksiyon dahil parang nagiging karaniwan na lang ang ganitong eksena. Sa 

relasyon ng tao sa Diyos, wala na ring masyadong reaksiyon kung 

nagkakaroon ng “pagtataksil” sa kanya kasi nagiging karaniwan na lang. 

Ganito ang babala ni Jesus na mangyayari, “Dahil sa paglaganap ng 

kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig” (Mateo 24:12). Pero kung 

ganito ang nangyayari sa buhay natin bilang mga taga-sunod ni Cristo, 

hindi maaaring wala tayong reaksiyon at walang gagawin dahil ayon mismo 

kay Jesus ang pinakamahalagang utos sa lahat ay: “Ibigin mo ang 

Panginoon mong Diyos nang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip 

at buong lakas” (Marcos 12:30). Basahin ang Marcos 12:28-34. 

 

 

PAGSASALIKSIK 
2. Batay na rin sa mga naunang pangyayari (verses 13-14 at 18-23), bakit sa 

tingin ninyo lumapit ang eskriba o tagapagturo ng Kautusan kay Jesus? 

Sincere kaya siya o gusto lang subukin si Jesus? Patunayan ang sagot. 

3. Ano ang itinanong niya kay Jesus (verse 28)? Bakit sa tingin ninyo 

interesado sila kung ano ang “pinakamahalaga”? 

4. Ang sagot ni Jesus sa verses 29-30 ay hango sa Deuteronomio 6:4-5 (maaari 

ding tingnan). Kung ito ang pinakamahalagang utos, ano ang relasyon nito 

sa pangalawa (v. 31) at sa iba pang mga utos ng Diyos? 

5. Ano ang nakikita ninyong implikasyon nito sa pagsunod natin sa iba pang 

mga utos? Halimbawa, kung sinusunod nga natin ang ibang utos tulad ng 

pagtulong sa kapwa ngunit wala tayong pag-ibig sa Diyos, anong 

ipinapakita nito? Kung nilabag naman natin ang isa sa mga utos ng Diyos, 

ano ang sinasabi nito sa pag-ibig natin sa Diyos? 

6. Paano natin dapat ibigin ang Diyos? Paano natin iibigin ang Diyos nang 

“buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at buong lakas”? 

7. Kaya ba natin ito sa sarili natin? Kung hindi, ano ang dapat nating 

panghawakan? Tingnan ang pangako sa Ezekiel 36:26. 

8. Mahalaga ba ang tamang pagkakilala natin sa Diyos sa paglalim ng pag-ibig 

natin sa kanya? Ihalintulad ito sa relasyon ng mag-asawa. Kung gayon, ano 

ang dapat nating gawin upang mas maging “buo” ang pag-ibig natin sa 

kanya? 

PAGSASABUHAY 

9. Sabihin ninyo ang mga katangian ng Diyos o mga bagay na totoo sa Diyos 

na makapag-uudyok sa ating lalo pa siyang ibigin. Maaaring magbahagi ng 

mga personal na karanasan na nagpapatunay na ganito nga ang Diyos. 

10. Sa anong isang bahagi ng buhay mo nakikita mong hindi nagiging buong 

puso ang pag-ibig mo sa Diyos? Ihingi ito 

ng tawad at sabihin din kung ano ang 

gagawin mo tungkol dito. 

ASSIGNMENT 

Isaulo ang Marcos 12:29-30 


