
•	 Anu-anong	mga	nakakatawang	bagay	o	kalokohan	ang	ginagawa	ng	
	 mga	tao	kapag	sila	ay	nagseselos?
•	 Nagselos	ka	na	ba	o	may	kakilala	kang	nagselos	na?	Ibahagi	ng	kaunti	
ang	nangyari.	

•	 Magbahagi	ng	isang	mabilisang	kwento	(galing	man	ito	sa	libro	
	 o	personal	na	kwento)	tungkol	sa	pagseselos.	Papaano	ito	madalas	
	 na	nagwawakas?
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NOTEs

prayEr
•	 Manalangin	at	magnilay-nilay	sa	mga	katotohanang	ito	para	sa	iyo	
at	sa	kasama	mo	sa	panalangin.	

•	 Manalig	sa	Diyos	para	sa	kalakasan	ng	loob	at	katapangan	na	
magbahagi	ng	ebanghelyo	sa	kapwa.

•	 Ipanalangin	ang	iba	pang	mga	pangangailangang	naibahagi	sa	
inyong	Victory group.

sO WHaT
•	 Papaano	naaapektuhan	ang	pagtanaw	mo	sa	Diyos	ng	kaalaman	
	 na	nagseselos	Siya	para	sa	iyo?	
•	 Paano	naaapektuhan	ang	pagtanaw	mo	sa	mga	utos	ng	Diyos	ng	
kaalaman	ng	pagiging	seloso	ng	Diyos?

•	 Tunay	ka	bang	naniniwala	na	marubdob	ang	katapatan	ng	Diyos	
para	sa	iyong	kabanalan,	kaluguran,	at	kabutihan?	Bakit?

NOW WHaT
•		Ano	sa	paniniwala	mo	ang	isang	kaugalian	na	gustong	baguhin	ng	
Diyos	sa	iyo	base	sa	iyong	natutunan?			

•	 Kanino	mo	maibabahagi	ang	kaalaman	mo	sa	isang	selosong	Diyos?	
Papaano	mo	maisasalamin	ang	makaDiyos	na	pagseselos?		

•	 Ibahagi	ang	ebanghelyo	sa	isang	kaibigan	o	kamag-anak.	

selosong Diyos
WEEk 2 FILIpINO



1Sinabi ng Panginoon, 2”Ako, ang Panginoon na inyong 
Diyos na naglabas sa inyo sa Egipto kung saan kayo 
inalipin. 3Huwag kayong sasamba sa ibang mga diyos 
maliban sa akin. . . . 5Huwag ninyo itong paglilingkuran 
o sasambahin, dahil ako, ang Panginoon na inyong Diyos 
ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan 
ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga 
anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon 
ng mga sumusuway sa akin. 6Pero ipinapakita ko ang 
aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na 
nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko.” 
PAhAyAg	4:8

Ang pagseselos ng Diyos ay nangangahulugang dapat 
natin Siyang unahin. 
Makadiyos na pagseselos kasi ang nararamdaman ko para sa inyo. 
Sapagkat tulad kayo ng isang dalagang birhen na ipinangako kong 
ipapakasal sa isang lalaki, si Kristo. 2	CorINTo	11:2

Ang	Diyos	ay	nararapat	lamang	na	magselos	para	sa	atin	hindi	lang	
dahil	nilikha	Niya	tayo	kundi	dahil	tinubos	Niya	tayo	ng	Kanyang	
dugo	(Pahayag	5:9;	hebreo	9:22).	Ang	pagseselos	ng	Diyos	ay	hindi	
tungkol	sa	pangangailangan	o	kaakuhan	Niya	kundi	ito	ay	pahayag	
ng	pagnanais	ng	isang	taos-puso	at	dalisay	na	debosyon.	Kilala	
ang	pagseselos	na	ito	sa	kakayahang	maibalik	tayo	sa	kalooban	at	
plano	ng	Diyos	para	sa	atin	(2	Corinto	11:2,3).	Ano	ang	ginawa	ng	
Diyos	sayo	at	para	sayo	na	dahilan	upang	dapat	mo	Siyang	unahin?
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WHaT
Ang	Sampung	Utos	ay	ang	ubod	ng	mensahe	ng	Diyos	para	sa	Kanyang	
bayan	nang	iniligtas	Niya	sila	sa	pagkaalipin	sa	Egipto.	Sa	karamihan,		
ito	ay	simpleng	mga	kautusan	lamang,	ngunit	higit	pa	rito,	inilalaan	nito	
ang	bayan	na	tinuring	ng	Diyos	na	Kanya.	Ibinubunyag	ng	unang	utos	
ang	katangian	ng	Diyos—isang	selosong	Diyos	na	inihahalintulad	ang	
Kanyang	pag-ibig	sa	ugnayan	ng	mag-asawa.	Ano	ang	hinahanap	ng	
selosong	Diyos	sa	atin?	Papaano	natin	maisasabuhay	ang	kaalamang	ito?

WOrD

3

Ang pagseselos ng Diyos ay nangangahulugan na 
kabanalan ang Kanyang hinihingi.   
4“Huwag kayong gagawa ng mga diyos-diyosan na anyo ng 
anumang bagay sa langit, o sa lupa, o sa tubig. 5Huwag ninyo itong 
paglilingkuran o sasambahin, dahil ako, ang Panginoon na inyong 
Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. . . .” PAhAyAg	4:8-10

Noong	panahon	ni	Moises	nang	ang	mga	tao	ay	sumasamba	sa	
iba’t	ibang	diyos-diyosan,	hiningi	ng	Diyos	sa	Kanyang	bayan	na	
huwag	tumulad	sa	mga	pagano	at	ipinagbawal	ang	pagsamba	sa	
diyos-diyosan.	Ang	diyos-diyosan	ay	kahit	na	anong	pumapalit	sa	
katayuan	ng	Diyos;	kahit	na	anong	pinagkukunan	ng	seguridad,	
kahulugan,	at	kahalagahan.	Ang	pagseselos	ng	Diyos	ay	
nangangahulugang	naghahanap	Siya	ng	kabanalan,	katapatan,	
at	natatanging	pagsamba	sa	Kanyang	bansa.	Sa	huli,	layunin	ng	
Diyos	na	maging	katulad	natin	si	Kristo	(roma	8:29).	Kailan	natin	
malalaman	na	nagiging	diyos-diyosan	na	natin	ang	isang	tao	
o	bagay?	

Ang pagseselos ng Diyos any nangangahulugang 
ninanais Niya ang isang mapagmahal na ugnayan sa 
Kanyang bayan.   
10Ito ang tunay na pag-ibig: hindi tayo ang umibig sa Diyos kundi siya 
ang umibig sa atin; at isinugo niya ang kanyang anak upang akuin 
ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. . . . 19Umiibig 
tayo sa Diyos dahil siya nag unang umibig sa atin.	1	JUAN	4:10,19

Ang	pag-unawa	na	ang	selosong	pag-ibig	ng	Diyos	ay	Kanyang	
pangako	na	ganap	nating	maaabot	ang	pinaglaanan	sa	atin,	
nahihimok	tayong	tumugon	sa	ganito	ring	paraan.	Natutulungan	
tayong	ituring	ang	mga	utos	ng	Diyos	na	hindi	lang	simpleng	
tuntunin	kundi	tunay	na	masintahing	liham	ng	isang	kasunduan.	
Para	sa	Kanya	na	sabihing	“Ako	ang	inyong	Diyos”	ay	pagsasabi	
na	“	Ibinibigay	Ko	ang	sarili	Ko	sa	inyo.”	Ano	ang	pinakadakilang	
paghahayag	ng	pag-ibig	ng	Diyos	para	sa	atin?	Kanino	Niya	
naipakita	ito?

2


