
Paano Ibigay Ang Iyong Puso kay Cristo?
Leksyon 17

1. Bakit tayo dapat iligtas ni Jesus?
Tito 3:5______________________________________________________________________

2. Paano tayo naligtas?
Efeso 2:8-9___________________________________________________________________

“Sinong makapagsasabi, nilinis ko ang aking puso?” “Hindi sa pamamagitan ng kalakasan, ni ng 
kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.” “Upang 
ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan 
ng Dios.” Kawikaan 20: 9; Zacarias 4: 6; 1 Corinto 2: 5

3. Gayunman ano ang mahalagang bahagi sa pananampalataya?
Santiago 2:14-26_______________________________________________________________

“Ang bata man ay nagpapakilala sa kaniyang mga gawa, kung ang kaniyang gawa ay magiging malinis, at 
kung magiging matuwid.” Kawikaan 20: 11

4. Si Jesus ay naparito upang tawagin sino sa ano?
Marcos 2:17__________________________________________________________________

5. Paano ang isa magsisisi?
Isaias 55:7____________________________________________________________________

6. Ano ang dapat nating hingin sa Diyos na gawin sa atin?
Awit 51:2_____________________________________________________________________

“Siyasatin mo ako, Oh Dios, at alamin mo ang aking puso; subukin mo ako, at alamin mo ang aking mga 
pagiisip: At tingnan mo kung may anomang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa 
daang walang hanggan.” Awit 139: 23-24

7. Kailan magtatagumpay ang ating paghahanap sa Diyos?
Jeremias 29:13________________________________________________________________

8. Paano kung may pinakukundanganan akong kasalanan sa aking puso?
Awit 66:18____________________________________________________________________

9. Nais ni Jesus ang mga taong nagnanais na maging ano?
Juan 5:6______________________________________________________________________

10. Bakit iilan lamang ang tatanggap ng buhay na walang hanggan?
Mateo 7:14___________________________________________________________________

11. Sino ang hindi magiging karapatdapat?
Mateo 10:37__________________________________________________________________



11. Tatanggap ba ang Diyos ng hating pagtatalaga?
Mateo 6:24___________________________________________________________________

12. Ano ang halaga ng pagka-alagad?
Lucas 14:33___________________________________________________________________

13. Ano ang sinabi ni Pablo na ginawa niya araw- araw?
1 Corinto 15:31________________________________________________________________

“Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa 
akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, 
ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili 
dahil sa akin.” Galatia 2: 20

14. Kung nais natin si Jesus, ano ang dapat nating gawin?
Lucas 9:23____________________________________________________________________

15. Kapag lumapit tayo sa paraang iyon, itataboy ba Niya tayo?
Juan 6:37_____________________________________________________________________

16. Kapag ipinahayag natin ang ating mga kasalanan sa Kanya, ano ang dalawang mga bagay na 
gagawin Niya para sa atin?

1 Juan 1:9____________________________________________________________________

17. Mayroon pa bang iba tayong dapat gawin sa ating mga kasalanan bago ito ipahayag?
Kawikaan 28:13_______________________________________________________________

18. Kapag isinuko na natin ang ating mga kasalanan, gaano kalayo Niya ito tinanggal mula sa 
atin?

Awit 103:12___________________________________________________________________

19. Paano kapag tayo ay may sala sa pinakamadilim na mga kasalanan?
Isaias 1:18____________________________________________________________________

20. Gagawin Niyo ito para sa atin sa anong dalawang mga kondisyon?
Isaias 1:19____________________________________________________________________

21. Maari bang makasunod ako sa Diyos na wala ang Kanyang kapangyarihan?
Juan 15:5_____________________________________________________________________

22. Bagamat hindi ko makita sa aking sarili na gumawa ng mabubuting gawa, anong isang bagay 
ang naroon?

Roma 7:18____________________________________________________________________

23. Ano ngayon ang unang hakbang sa pagtatagumpay?
2 Corinto 8:12_________________________________________________________________

24. Ano ngayong gagawin natin? At paano ito gumagawa?
2 Corinto 8:11_________________________________________________________________



Sa Liwanag ng Salita ng Diyos....

O Nauunawaan kong hinihingi ng Diyos ang buong pagtatalaga ng aking sarili sa Kanya.

O Nauunawaan kong ang pagpili kay Jesus ay nangangahulugang pagtalikod sa lahat ng kilalang 
mga kasalanan at paghingi sa Kanya ng paglilinis ng aking puso mula sa lahat ng karumihan.

O Pinili kong talikuran ang aking mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang pinaka-mataas na 
pinuno ng aking buhay.

Karagdagang mga puna:_________________________________________________________
Pangalan:______________________________________________________________________ 
Susunod na Leksyon: Ang Kayamanan sa Templo


