
•	 Papaano	ipinagdiriwang	ang	mga	kaarawan	sa	inyong	pamilya?	
	 Ano	ang	kadalasan	n’yong	ginagawa?	

•	 Ano	ang	gusto	mong	maging	noong	bata	ka	pa?	Bakit?			

•	 Anong	isang	katanungan	ang	nais	mong	itanong	sa	Diyos?	Bakit?	

•	 Kumpletuhin	ang	pangungusap:	“Ang	buhay	ay	____________.”	
	 Ipaliwanag	kung	papaano	ito	umaayon/sumasalungat	sa	tinuturo	
	 sa	Bibliya.	Papaano	mo	mahahanap	ang	buhay	kay	Kristo	
	 sa	araw-araw?

•	 Gayong	ang	buhay	ay	maikli	lang,	paano	ka	nararapat	na	mamuhay?	
	 Ano	ang	gagawin	mong	kakaiba,	simula	sa	linggong	ito?			

•	 Ano	ang	kahulugan	sa	iyo	ng	pamumuhay	ayon	sa	layunin	ng	
	 Diyos,	at	hindi	ayon	sa	iyong	kalayawan?	Paano	mo	isasapamuhay	
	 ang	katotohanang	ito	ngayon?

•	 Magpasalamat	sa	Diyos	na	ang	ating	buhay	ay	may	layunin	kay	
	 Kristo.	Manalangin	na	ikaw	ay	makapamuhay	sa	ikaluluwalhati	at	
	 ikararangal	ng	Diyos	sa	araw-araw.		

•	 Hilingin	sa	Diyos	na	turuan	tayong	bilangin	ang	bawat	araw	ng	
	 tama	upang	magkaroon	tayo	ng	mga	pusong	may	talino.		

•	 Ipanalangin	na	maging	lubos	ang	iyong	pamumuhay	at	maging	
	 pagpapala	sa	marami.
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1Ito ang sinabi ng mangangaral na anak ni David 
na hari ng Jerusalem. 2Walang kabuluhan! Walang 
kabuluhan ang lahat! 3Ano ang pakinabang ng tao sa 
pagpapakahirap niyang magtrabaho sa mundong ito? 
Mangangaral 1:1-3

4”Panginoon, paalalahanan n’yo ako na ang aking buhay ay may 
katapusan at ang haba nito’y bilang; Paalalahanan n’yo ako na 
ang buhay ko sa mundo’y pansamantala lamang. Paalalahanan 
n’yo akong sa mundo ay lilisan. 5Kay ikli ng buhay na ibinigay 
n’yo sa akin. Ito’y balewala sa inyong paningin. Ito’y parang 
hangin lamang na dumadaan. 6Ang tao’y parang anino na biglang 
nawawala. Abala siya sa mga bagay na wala namang kabuluhan. 
Nagtitipon siya ng kayamanan, ngunit kapag siya’y namatay, ni 
hindi niya alam kung sino ang makikinabang. 7Ngayon Panginoon, 
kanino ako magtitiwala? Magtitiwala ako sa inyo. Kayo ang aking 
pag-asa.” SalMo 39:4-7

Ang	ama	ni	Solomon	na	si	David	ay	nanalangin	na	maunawaan	
niya	kung	gaano	kaikli	ang	kanyang	buhay.	Ngayong	alam	na	
natin	na	ang	buhay	ay	mala-hininga	lamang,	hindi	natin	dapat	
sayangin	ito	at	sa	halip	ay	mamuhay	tayo	nang	may	kaliwanagan	sa	
katotohanan	ng	kamatayan	at	buhay	na	walang	hanggan.	Ayon	sa	
Efeso	5:15-17,	papaano	tayo	dapat	mamuhay?

	

24Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, “Ang 
sinumang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna 
ang sarili. At dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan 
alang-alang sa pagsunod niya sa akin. 25Sapagkat ang taong 
naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. 
Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-
alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.”
Mateo 16:24,25

Napag-alaman	ni		Solomon	na	ang	layaw,	tulad	ng	buhay,	ay	
walang	saysay	at	hindi		talaga	sapat.	Subalit	si	Jesus	ay	nagsabi	
na	ang	ating	buhay	ay	may	mas	mataas	na	layunin—ang	Kanyang	
layunin.	At	kung	susubukan	nating	iligtas	ang	ating	mga	buhay,	
hindi	tayo	magtatagumpay.	Ngunit	kung	ating	ipapaubaya	ang	
ating	buhay	kay	Kristo,	atin	itong	masusumpungan.	Papaano	mo	
ipinapaubaya	ang	buhay	mo	kay	Kristo?	Ayon	sa	Efeso	2:10,	anong	
gawain	ang	nilalang	tayong	gawin	kay	Kristo	Jesus?

Bago pa man likhain ang lahat, naroon na ang tinatawag na Salita. 
Ang Salita ay kasama ng Diyos at ang Salita ay Diyos. Juan 1:1 

Sa	salitang	Griyego,	ang	Salita	ay	nangangahulugan	na	dahilan	o	
layunin	ng	buhay.	Ang	Salita	ay	si	Jesus.	Siya	ang	dahilan	ng	ating	
pamumuhay.	Kapag	ang	lahat	ng	ating	ginagawa	ay	may	kaugnayan	
sa	Kanya,	nagkakaroon	ng	kahulugan	ang	buhay.	Ayon	sa	Juan	
10:10,	anong	uri	ng	buhay	ang	ibinigay	ni	Jesus	nang	Siya	
ay	naparito?

Ang	aklat	ng	Mangangaral	ay	sinulat	ni	Solomon,	ang	tinaguriang	
pinakamatalinong	tao	na	nabuhay.	Kanyang	siniyasat	at	pinag-aralan	
kung	ano	ang	kahihinatnan	ng	buhay	na	malayo	sa	Diyos.	Mayroon	si	
Solomon	ng	lahat	ng	kanyang	naisin,	kasama	na	ang	yaman,	talino,	at	
kagalakan.	Gaya	nating	lahat,	sinubukan	niyang	hanapin	ang	kahulugan	
at	layunin	ng	lahat	ng	bagay	at	ito	ang	kanyang	napag-alaman:	Kapag	
malayo	sa	Diyos,	ang	lahat	ng	bagay	ay	walang	saysay,	walang	halaga,	
madaling	maglaho.	Sa	aralin	na	ito,	ating	tunghayan	ang	tatlong	mga	
katotohanan	tungkol	sa	buhay	na	makakatulong	sa	atin	na	unawain	ang	
tunay	na	kadahilanan	ng	pamumuhay.		

Ang buhay ay maikli.

Ang buhay ay matatagpuan kay Jesus.

WORD

1

3

Ang buhay ay may layunin, hindi lamang para sa layaw.2


