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BIYERNES, ABRIL 1
JUDE 1
1 TIMOTEO 6:12

ISANG TAWAG NG PAGKAKAPIT BISIG (I)

Ang sulat ni Jude, bagaman isa sa pinakamaikli sa Bagong Tipan, ay may 
malakas na kapangyarihan, makabuluhan at may kaugnayan sa atin ngayon. 
Ang pangunahing tema ng sulat ay ang pagtalikod sa pananampalataya. 
Ito ay isang nakagaganyak na panawagan ng pagkakapitbisig para sa 
lahat ng mga Cristiano na ipagtanggol ang pananampalataya laban sa 
kasinungalingan, kamalian at kompromiso. Dahil sa ating kasabikan, madali 
tayong makisali sa hidwaan, upang mabilis na maipasa ang pambungad na 
salita na parang ito ay isang pormalidad lamang – ngunit ito ay magiging 
isang malaking pagkakamali. Ginabayan ng Banal na Espiritu si Jude sa 
maingat na pagpili ng kanyang mga salita, habang inaalam niya ang mga 
mambabasa na inaasahan niyang tumangap ng sulat na ito. Sumusulat si 
Jude sa mga “pinaging-banal… pinanatili… tinawag” (Jude 1).

Ang mga “pinaging-banal ng Diyos na Ama” (Jude 1) ay ang mga nalinis 
ng dugo ni Cristo, at nalinis mula sa kasalanan sa pamamagitan ng gawa 
ng biyaya ng Diyos. Ang ipinapakita dito ay hindi ang nagpapatuloy 
na paraan ng pagpapakabanal (hindi binabanggit ni Jude ang “yaong 
ngayon ay pinapabanal”), ngunit ang simula ng pamamaraang iyon sa 
kamangha-manghang pagbabago ng isang makasalanan na nakalaan 
para sa impiyerno, tungo sa pagiging santo na nakalaan para sa langit. 
Ang mga “pinanatili kay Jesu-Cristo” (Jude 1) ay silang itinatago o 
binabantayan ng kapangyarihan ng Diyos- “ligtas sa mga bisig ni Jesus”, 
tulad ng ipinahayag sa mga salita ng isang tanyag na himno (cf. Juan 
10:28). Ang mga “tinawag” ay ang mga nakaranas ng hindi mapigilang 
tawag ng Diyos sa mula sa loob (cf. Juan 6:44) ng misteryosong gawa ng 
Kanyang Espiritu.

Pansinin, sa una, ang lawak ng paglalarawan. Hindi tinutugunan ni Jude 
ang ilang mga piling pangkat ng mga napakagaling na Cristiano; ang 
sulat ay nakadirekta sa lahat ng nakaranas ng nakaliligtas na gawain ng 
Diyos. Ang pagtalikod ay isang suliranin para sa bawat Cristiano, at hindi 
lamang para sa mga teologo. Walang Cristiano ang maaaring manatili sa 
katahimikan, na aasa sa iba na ipagtanggol ang pananampalataya para 
sa kanya.

PAG-IISIP: Ang pagtatanggol sa pananampalataya ay tungkulin ko, hindi 
ng iba.

PANALANGIN: Panginoon, tulungan mo akong hindi maging pabaya 
hinggil sa aking tungkulin.

“… sila na pinapabanal
…napanatili…tinawag.”



SABADO, ABRIL 2
JUDE 1-2
FILIPOS 2: 12-13

ISANG TAWAG NG PAGKAKAPIT BISIG (II)

Pansinin, sa pangalawang bahagi, ang diin ng paglalarawan “pinabanal, 
napanatili, tinawag” - lahat ng ito ay gawain ng Diyos; ang diin ay nasa 
Kanya. Napapaligiran ang bawat panig ng pagtalikod at pagkalito, ito 
ay tiyak na isang malaking pampatibay loob na nagpapaalala ng hindi 
nagkakamaling gawain ng Diyos ng pagpapabanal, pangangalaga, at 
pagtawag. Subalit kasabay nito, ang gawain ng Diyos sa atin ay nagdadala 
ng isang pananagutan para sa atin. Tulad ng sabi ni apostol Pablo, “…
isagawa ang inyong sariling kaligtasan na may pagkatakot at panginginig, 
sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo...” (Fil 2:12-13).

Kaya narito ang Diyos na Siyang kumikilos upang pakabanalin tayo, 
upang linisin tayo mula sa kasalanan at ihiwalay tayo para sa Kanyang 
sarili. Ngayon tayo ay may pananagutan na mamuno ng hiwalay na buhay 
at panatilihing dalisay ang ating sarili. Nangako ang Diyos na panatilihin 
tayo; ngayon tayo ay may pananagutan na bantayan ang ating sarili, at 
manalangin, iwasan ang diyablo, at tumakas mula sa tukso. Tinawag tayo 
ng Diyos sa kaligtasan at paglilingkod; pananagutan natin ngayon na 
manatiling tapat sa tungkulin na iyon, at tuparin ito.

Ipinagpatuloy ni Jude ang kanyang pagbati sa pamamagitan ng  
pagpapahayag ng kanyang panalangin na ang “kahabagan ... at kapayapaan, 
at pag-ibig, ay paramihin” (Jude 2) sa kanyang mga mambabasa. Gaano 
natin kailangan ang awa ng Diyos? Sapagkat “sa awa ng PANGINOON 
hindi tayo natupok” (Panaghoy 3:22). Gaano natin kailangan ang Kanyang 
kapayapaan? Sapagkat ito ang “mag-iingat sa inyong mga puso at mga 
kaisipan sa pamamagitan ni Cristo Jesus” (Fil 4:7). Gaano natin kailangan 
ang Kanyang pag-ibig? “At dahil ang pagsasalansang ay sasagana, ang pag-
ibig ng marami ay magiging malamig” sa mga huling araw (Mat 24:12).

Minamahal na mambabasa, ang tawag ni Jude sa pagkakapit bisig 
ay ipinakita sa atin bilang taimtim na tungkulin ng bawat Cristiano. 
Tayo ay pinabanal, pinanatili, at tinawag sa pamamagitan ng biyaya at 
kapangyarihan ng Diyos. Tayo’y tiyak dahil sa Kanyang awa, kapayapaan, 
at pagmamahal. Anong karagdagang dahilan o pampatibay loob ang 
kailangan mo, o kayong nagtatagal na malayo sa harapan ng labanan?

PAG-IISIP: Basahin ang Juan 4:34. Ano ang paghirang ng Diyos para sa 
iyo?

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong manatili sa Iyong kalooban.

“…pagsikapan ang iyong
sariling kaligtasan…”



ARAW NG PANGINOON, ABRIL 3
JUDE 3
2 CORINTO 10:3-5

ANG POOK NG DIGMAAN (I)

Ang anyo ng labanan, kung saan tinawag ang mga Cristiano, ay inilarawan 
sa talata 3: “maalab na makipaglaban para sa pananampalataya”. Si 
Jude na nagsusulat dahil sa taos-pusong pagmamahal sa mga kapatid 
(“iniibig”), nagbibigay ng buong kasipagan upang sumulat sa kanila ng 
isang bagay na tunay na kapaki-pakinabang, kinilala ito bilang partikular 
na pangangailangan ng simbahan.

Ang larangan ng labanan, samakatuwid, ay hindi isang pangkatawan 
na kaanyuan. Ipinagbabawal ng Diyos sa mga Cristiano ang pagsali sa 
pangkatawan na karahasan sa pangalan ni Cristo! Si Jesus mismo ang 
nagturo laban dito. Tingnan n’yo ang halimbawa sa Juan 18:36, Si Cristo 
at ang Kanyang katotohanan ay hindi dapat ipagtanggol sa pamamagitan 
ng pangkatawan na hidwaan; ang atin ay isang labanan sa espiritu: 
isang salungatan ng katotohanan laban sa pagkakamali. Inilarawan ito 
ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 10:3-5. Nakatakda tayo laban sa “mga 
imahinasyon”, laban sa hindi totoo at mapagmalaking “kaalaman”, na 
nakikipaglaban sa dako ng “pag-iisip”.

Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang katotohanan ay 
nasailalim ng pang-aatake na mas higit pa noong una. Ang “post 
modernism” ay tinadtad ng mismong ideya ang katotohanan; ang 
pagdating ng ‘internet’, at ngayon ang ‘social media’, bumaha ang mga 
impormasyon na ang karamihan dito ay mali o mapanlinlang.

Sa halip, dapat malaman ng mga Cristiano na mayroon tayong hindi 
nagkakamaling layuning pamantayan at pinagmulan ng katotohanan 
- isang “pananampalataya” (na tumutukoy hindi sa paniniwala ngunit 
sa bagay na pinaniniwalaan) na darating sa atin ayon sa nakasulat 
na paghahayag mula sa Diyos. Tayo ay tinawag upang ipahayag ang 
katotohanang ito; hindi lamang bilang isang panukala na dapat ang 
katalinuhan na tanggapin, ngunit bilang isang pamantayan na dapat 
sundin at isasagawa sa buhay (cf. Mat 28:20a). Ang katotohanang ito ay 
ang ating sukatan laban sa lahat ng naririnig natin (cf. Mga Gawa 17:11). 
Dito sa katotohanang ito tayo tinawag na “maalab na makipaglaban” 
(Jude 3).

PAG-IISIP: “…ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo” (Juan 8:32).

PANALANGIN: Panginoon, tulungan mo akong mahalin at ipagtanggol 
ng Iyong katotohanan.

“…Kahit na tayo ay lumalakad sa
laman, hindi tayo nakikipaglaban

ayon sa laman…”



LUNES, ABRIL 4
JUDE 3
MATEO 28:18-20

ANG POOK NG DIGMAAN (II)

Mahalaga din na isaalang-alang natin ang paglalarawan ng 
pananampalataya kung saan tayo tinawag upang ito’y ipagtanggol. Ito ang 
“pananampalatayang minsang ibinigay sa mga santo” (Jude 3). 

Ang tibay ng pananampalataya. Ang pananampalatayang “minsan”- nang 
naihatid sa mga santo. Hindi ito mababago ayon sa pag-iisip ng tao, o 
hindi rin ito umaangkop sa anumang kultura. Samakatuwid, ito ay isang 
bagay kung saan tayo’y may katungkulan upang ito’y panatilihing buo. 
Ang isang kaparaanang gawa ng tao, kapag nakitaan ng kahinaan, madalas 
na maipagtanggol laban sa pang-aatake sa pamamagitan ng “pag-update” 
upang matugunan ang kahinaang iyon. Kilala ito sa atin sa paggamit natin 
ng “computer software”. Ang palagiang pag-update ay isang pagtatanggol 
laban sa mga bagong banta. Ngunit ang Salita ng Diyos ay ibang-iba. Ito 
ay hindi nagbabago, tulad ng Diyos na hindi nagbabago (cf. Mal 3: 6).

Ang banal na pinagmulan ng pananampalataya. Ito ang pananampalataya 
na minsang “ibinigay” para sa lahat (Jude 3) sa mga santo. Sa ating 
makabagong mundo maaari nating isipin na ang “paghahatid” ay 
kasingkahulugan ng “kaginhawaan”: katulad ng isang bagay na naihatid 
sa ating pintuan. Hindi iyon ang sapantaha dito. Ang diin ay nasa 
pananampalataya bilang isang bagay na hindi nagmula sa tao, kundi sa 
Diyos; isang bagay na naihatid Niya sa atin para sa isang tiyak na layunin. 
Ang pananampalatayang ibinigay sa atin ay ang pananampalatayang 
hindi natin nilikha, kundi ipinagkatiwala sa atin.

Ang tungkuling nauugnay sa pananampalataya. Ang pananampalatayang 
minsang naihatid “sa mga santo” (Jude 3) ay yaong pananampalatayang 
tiyak na ipinagkatiwala sa mga santo. Ibinigay ito sa atin hindi lamang 
para sa ating pansarili na pakinabang at paglago; ipinagkatiwala ito sa atin 
bilang isang mahalagang kayamanan na kung saan tayo’y tinawag upang 
ito’y ipagtanggol. Hindi inihatid ng Diyos ang Kanyang katotohanan sa 
mga anghel, at atasan silang ipahayag at ipagtanggol ang ebanghelyo! 
Inihatid Niya ang Kanyang salita sa mga santo. Inihatid Niya sa inyo ang 
Kanyang salita. Minamahal na mambabasa, nakikilala n’yo ba ang banal 
na pagtitiwala na ito? Mayroon kang isang misyon mula sa Diyos, na 
kahit ang mga anghel ay hindi kayang tuparin!

PAG-IISIP: Ang “Dakilang Komisyon” ay ang aking komisyon.

PANALANGIN: Buksan ang aking mga mata upang makita ang tungkulin 
na ipinagkatiwala sa akin!

“… ang pananampalataya
na dating naihatid

sa mga banal.”



MARTES, ABRIL 5
JUDE 4
1 JUAN 2:18-19

ANG KAAWAY SA LOOB

Sa talata 4, ipinaliwanag ni Jude ang partikular na pagganyak sa likod 
ng kanyang kagyat na payo na “maalab na makipaglaban para sa 
pananampalataya” (Jude 3). Mayroong mga kalaban ng katotohanan, mga 
kalaban ng pananampalataya, at sila ay “nagsipasok nang palihim” (Jude 
4). Bukod sa wala silang simbahan, inaatake nila ang kanyang doktrina at 
gawi; sila’y nasa loob.

Tandaan ang paglalarawan sa mga taong ito. Sila ay “mga taong hindi 
maka-Diyos” (Jude 4), ibig sabihin, hindi nila totoong kilala ang Diyos, 
at walang tunay na ugnayan sa Kanya. Anuman ang kanilang mga 
ipinapahayag, anuman ang kanilang panlabas na kabanalan sa pag-
uugali o ang maliwanag na ispirituwal ng kanilang pananalita, hindi nila 
maaakay ang sinuman sa Diyos. Sa huling araw, sasabihin sa kanila ng 
Panginoon, “Kailanman ay hindi ko kayo nakilala: lumayo mula sa akin, 
kayo na gumagawa ng pagsalansang” (Mat 7:23).

Sila ito, na ang baluktot na pangangatwiran ay diretsahang pinabulaanan 
ni apostol Pablo: “Tayo ba ay magpapatuloy sa kasalanan, upang ang 
biyaya nawa ay sumasagana? Huwag nawang ipahintulot ng Diyos.” 
(Roma 6:1-2a). Ngunit itinapon nila ang lahat ng mga kadena sa 
pagsuko sa Diyos. Itinanggi nila ang Diyos bilang kanilang nag-iisang 
pinakamakapangyarihang Panginoon, at sa halip ay itinaas ang kanilang 
mga sarili. Itinanggi nila ang “ating Panginoong Jesu-Cristo” (Jude 4), at 
kaya’y hindi dapat maging bahagi sa atin. Talagang wala silang puwang 
sa makalangit na samahan, sapagkat sinabi ng Panginoong Jesus, 
“Datapuwa’t sinumang magkakaila sa akin sa harap ng mga tao, siya ay 
akin ding ikakaila rin sa harap ng aking Ama na nasa langit” (Mat 10:33).

Ngunit tandaan, ang pasiya ng Diyos ay hindi nagpawalangbisa ng ating 
pananagutan. Hindi tayo maaaring umupo at maghintay na lang na ang 
mga kaaway sa pananampalataya ay mahatulan! Dapat tayong kumilos 
ngayon, upang ipagtanggol ang pananampalataya. Mahal na mambabasa, 
mag-ingat sa mga hindi maka-diyos na tao. Mag-ingat na di sumunod sa 
kanilang nakasasamang paraan. Mag-ingat din sa pagkakaupo na walang 
ginagawa habang inaakay nila ang iba sa pagkawasak.

PAG-IISIP: Ang isang kaaway sa loob ay mas nakakasama kaysa sa isang 
kaaway na mula sa labas.

PANALANGIN: Ang tao mo ay nasa panganib, Oh Panginoon, 
protektahan ang Iyong kawan!

“…May ilang mga taong
gumapang na hindi

namamalayan…”



MIYERKULES, ABRIL 6
JUDE 5
MGA BILANG 14:1-30

ANG PAGHUHUKOM NG PAGTALIKOD (I)

Nang masabi ang layunin ng kanyang sulat at ang kagyat na 
pangangailangan para sa kanyang payo, binibigyang diin ngayon ni 
Jude ang hindi maiwasang paghuhukom kasunod ng pagtalikod sa 
pananampalataya, sa pamamagitan ng maraming mga halimbawa.

Ang unang halimbawa ay yaong mga Israelita, pagkatapos ng paglipat 
mula sa Ehipto. Matapos nilang masaksihan sa kanilang sarili ang 
kapangyarihan ng Diyos na ipinakita sa mga salot, at sa pagkakitang 
katibayan sa hangarin ng Diyos na iligtas ang Kanyang mga tao mula sa 
pagkaalipin; matapos maranasan ang mahimalang paglalaan ng Diyos 
sa lahat ng kanilang mga pangangailangan (init, lilim, pagkain, tubig); 
pagkatapos matanggap mula sa sariling kamay ng Diyos ang Kanyang 
perpektong batas at katiyakan ng Kanyang patuloy na presensya sa kanila 
- pagkatapos ng lahat ng ito, nanatiling kabilang sa mga tao ang mga 
“hindi sumampalataya” (Jude 5).

Ang malungkot na kwento ay mababasa sa Mga Bilang 13-14. Labin-
dalawang maniniktik ang ipinadala upang magdala ng isang ulat tungkol 
sa lupang ipinangako. Sampu sa kanila ang nagdala ng isang masamang 
ulat ng isang lupain na hindi mapagtagumpayan, na puno ng mga 
nakapader na lungsod at may tagapagtanggol na mga higante; at ang 
masamang ulat na ito ay pinaniwalaan ng lahat ng mga tao sa Israel. 
Nilapastangan nila ang Diyos, at inakusahan Siya na isang nakamamatay 
na panlilinlang (Mga Bilang 14:3). Anong kasamaan! Bilang kalalabasan 
ng kanilang paghihimagsik “lahat na may bilang… mula dalawampung 
taong gulang pataas” ay mamamatay sa ilang, at hindi makakapasok sa 
lupang ipinangako (Mga Bilang 14:29-30).

At ang kanilang kawalan ng pananampalataya ay naihayag, at sila ay 
hinatulan dahil sa kanilang pagtalikod. Hindi baga nito ngayon? Ang 
isang panlabas na pagpahayag ay hindi tunay na magliligtas ng sinuman, 
at may “marami” sa araw na iyon na makikita ang kanilang mga sarili na 
naalis mula sa harapan ng Panginoon (cf. Mateo 7:22-23).

PAG-IISIP: Talaga bang kilala ko ang Panginoon? Totoong naniniwala 
ba ako?

PANALANGIN: Ipagkaloob na mabibilang ako kasama ng Iyong mga tao 
sa araw na iyon.

“…Ang Panginoon
…pagkatapos ay winasak

silang hindi naniwala.”



HUWEBES, ABRIL 7
JUDE 6
ISAIAS 14:12-15

ANG PAGHUHUKOM NG PAGTALIKOD (II)

Ang pangalawang halimbawa na ibinigay ni Jude ay patungkol sa mga 
anghel na nagkasala laban sa Diyos. Ang buong kabahagi ng nakakagulat 
na kaganapan na ito ay hindi isiniwalat sa atin. Ngunit alam natin na 
sa dalisay at perpektong nilikha ng Diyos, mayroong isang dalisay at 
perpektong nilalang, isang anghel na may pambihirang kagandahan 
at kinang, ngunit kanino “natagpuan ang kasamaan” (Ezek 28:15). 
Inilalarawan ng banal na kasulatan ang kasalanan ng pagmamalaki ng 
diablo: “sinabi mo sa iyong puso, ako ay aakyat sa langit, itataas ko ang 
aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos: Uupo din ako sa bundok ng 
kapisanan, sa mga gilid ng hilaga: Ako ay aakyat sa ibabaw ng mga ulap; 
Ako ay magiging tulad ng Pinakamataas” (Isa 14:13-14).

Ito ay isang nakakagulat na pagtalikod. Kahit na isang anghel, na nakakita 
sa Pinakamataas na nakaupo sa Kanyang luklukan; kahit na isang anghel, 
na alam sa kanyang sarili nang walang pag-aalinlangan na siya’y isang 
nilalang, at hindi naglikha ng kanyang sarili; kahit isang anghel ay 
nagkasala, tumalikod, nagrebelde, at lumayo. Dagdag pa, ang diyablo 
ay pinuno ng isang malaking bilang ng mga anghel na naghimagsik din 
laban sa Diyos. Walang anghel na “na hindi nanatili sa kanilang unang 
katayuan, bagkus iniwan ang kanilang sariling tirahan” (Jude 6) - mga 
anghel na nagsimula kabilang ng makalangit na sundalo ng Diyos, 
ngunit iniwan ang maluwalhating kalagayan iyon sa kanilang sariling 
kagustuhan. Ang mga ito ay hindi makakatakas sa paghatol, ngunit 
“inilaan niya sa walang-hanggang mga tanikala” (Jude 6).

Muli, tulad ng naunang halimbawa ng mga Israelita na umalis sa Ehipto 
sa dakilang paglipat, ang puntong idinidiin ni Jude ay ang kamalian ng 
pag-iisip na ang lahat na tila mula sa Diyos, ay sa Diyos. Ang pagtalikod 
ay naroon, nagsimula, sa mga puso ng mga Israelita. Kahit na umalis sila 
bilang magkakasama na nagmamartsa sa ilalim ng isang bandila, may 
ilan sa kanila na kalaunan ay ipinakita ang kanilang totoong mga kulay, 
lantarang tumalikod sa Panginoon.

Ang mga halimbawang ito ay inilaan upang maalala natin ang panganib 
at ang katotohanan ng pagtalikod na ngayon ay nasa gitna natin. 
Cristianong mambabasa, mag-ingat!

PAG-IISIP: Ang pagtalikod ay totoo at mapanganib. 

PANALANGIN: Panginoong Diyos, tulungan mo akong suriin ang aking 
puso para sa anumang binhi ng paghihimagsik.

“…Sinabi mo sa iyong puso
…ako ay magiging tulad

ng kataas-taasan.”



BIYERNES, ABRIL 8
JUDE 7
GENESIS 19:1-25

ANG PAGHUHUKOM NG APOSTASIYA (III)

Ang pangatlong halimbawang ibinigay ni Jude ay ang Sodoma at 
Gomorra. Ito ang mga sinaunang lunsod na nakatayo malapit sa Patay 
na Dagat ngayon - ang rehiyon ay hindi laging patay, ngunit “natubigan 
nang mabuti kahit saan, bago sirain ng Panginoon ang Sodoma at 
Gomorra, maging ang hardin ng PANGINOON, tulad ng lupain ng 
Ehipto” (Gen 13:10).

Habang ang rehiyon noon ay malusog, mayabong, at mabunga, ang 
espiritwal na kalagayan ng mga tao ay ibang bagay. Sa katunayan, “ang 
mga lalake ng Sodoma ay masasama at sobrang makasalanan sa harap ng 
Panginoon” (Gen 13:13). Ibinigay nila ang kanilang sarili “sa pakikiapid, 
at naghangad ng kakaibang laman” (Jude 7), lahat ng uri ng kahalayan 
at kabuktutan. Ang Genesis 19 ay nagbigay sa atin ng isang sulyap sa 
kasamaan ng mga nasabing lungsod.

Ang Sodoma at Gomorra ay hinatulan ng Diyos dahil sa kanilang 
kasamaan: “Ang Panginoon ay nagpaulan sa Sodoma at sa Gomorra ng 
asupre at apoy… mula sa langit,” at pinatalsik ng Diyos ang mga lungsod 
na iyon, at ang buong kapatagan, at ang lahat ng mga naninirahan sa mga 
bayan, at yaong tumubo sa lupa” (Gen 19:24-25). Ito ay isang ganap na 
pagkasira, at isang panghabang buhay na pagkawasak. Ang kapatagan, 
na dati ay natubigan nang mabuti saan man, ay hanggang ngayon baog 
at walang buhay, natatakpan ng buhangin at alikabok. Binalaan tayo ni 
Jude (Jude 7) na ang paghuhukom na ito ay inilaan ng Diyos “bilang isang 
halimbawa,” at ang apoy na umulan sa Sodoma ay larawan ng “walang 
hanggang apoy” na makatarungang parusa ng Diyos para sa mga hindi 
nagsisising mga makasalanan.

Sa katunayan, ang mismong kasalanan, kung saan ang lungsod ng Sodoma 
ay ipinangalan, ay laganap at tinanggap sa makabagong lipunan. Ngunit 
ang halimbawa ay nananatili, bagaman hindi ito pinahahalagahan: Ang 
mga kasalanang ito ay hindi binabaliwala ng Diyos, at ang sinumang 
mag-isip na ang biyaya ng Diyos ay maaaring gawing dahilan para sa 
kahalayan (cf. Jude 4) ay nasa matinding peligro ng “paghihiganti ng 
walang-hanggang apoy” (Jude 7).

PAG-IISIP: Ang biyaya ng Diyos ay aakay sa atin sa pagsisisi, hindi sa 
kasalanan (cf. Roma 2:4)

PANALANGIN: Oh Diyos, pinakamakatarungan at banal, tulungan mo 
akong huwag ituring na magaan ang kasalanan!

“Kahit ang Sodoma at Gomorrah
…ay nakalagaybilang

isang halimbawa…”



SABADO, ABRIL 9
JUDE 5-7
1 CORINTO 10:11

ANG PAGHUHUKOM NG APOSTASIYA (IV)

Nagtuturo para sa atin na isaalang-alang ang pagdala ng mga halimbawang 
ginamit ni Jude sa mga talata 5 hanggang 7 ng kanyang sulat. Si Jude ay 
sumusulat sa mga Cristiano, sa panahon ng Bagong Tipan. Tinutugunan 
niya ang panganib ng pagtalikod ng Bagong Tipan na simbahan. 
Nagbibigay siya ng babala sa kanyang mga mambabasa tungkol sa ilang 
mga taong gumapang sa simbahan. Gayunpaman sa kanyang pagsulat, sa 
kanyang pagtugon, at sa kanyang babala sa simbahan ng Bagong Tipan, 
Malaya niyang ginamit ang LumangTipan.

Ginamit ni Jude ang halimbawa ng mga Israelita at ang kanilang kalunus-
lunos na paghihimagsik sa bingit ng pagpasok sa lupang ipinangako, pati 
na rin ang halimbawa ng pagtalikod sa gitna ng hukbo ng mga anghel, 
upang ipakita na ang mga binhi ng naturang pagtalikod ay maaaring 
naroroon sa simbahan; upang patunayan ang posibilidad ng gayong 
panganib sa gumapang sa simbahan na “nang palihim” (Jude 4). Ginamit 
niya ang halimbawa ng Sodom at Gomorra upang patunayan na talagang 
kinamumuhian ng Diyos ang pagnanasa ng laman at kahalayan – upang 
patunayan na ang mga nagsisikap na gawing kabastusan ang “biyaya ng 
Diyos” ay talagang “mga taong hindi maka-Diyos”, kahit anuman ang 
kanilang ipahayag o igiit.

Minsan ay nadarama ng mga Cristiano na ang Lumang Tipan ay walang 
kaugnayan sa atin ngayon. Ngunit ito ang inspiradong Salita ng Diyos, 
na “tatayo magpakailanman” (Isa 40:8); at tiniyak niya na “lahat ng mga 
bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang mga halimbawa: at ang pawang 
nangasulat sa pagpapaalala sa atin, na mga dinatnan ng katapusan ng 
mga panahon” (1 Cor 10:11).

Ang paggamit ni Jude ng LumangTipan, at ang kanyang pagnanais na 
“ilagay sa atin sa pag-alaala” ng mga bagay na ito, ay dapat na magkumbinsi 
sa atin sa walang hanggang kaugnayan ng kabuuan ng Salita ng Diyos. 
Walang bahagi nito ang dapat makaligtaan o ibasura; lahat ng ito ay dapat 
pag-aralan nang may paggalang, at sundin nang masigasig. Sa maraming 
mga paraan tunay na ang kabiguang matuto mula sa mga aralin ng 
kasaysayan sa Bibliya ay nagdudulot ng kapabayaan sa simbahan at 
nagbibigay daan sa apostasiya upang ito’y gumapang at magkaugat.

PAG-IISIP: “Lahat ng kasulatan…ay kapaki-pakinabang” (2 Tim 3:16).

PANALANGIN: Panginoon, payuhan mo ako sa pamamagitan ng Iyong 
salita!

“Ngayon lahat ng mga
bagay na ito…ay nakasulat

para sa ating payo…”



ARAW NG PANGINOON, ABRIL 10
JUDE 8-9
2 CORINTO 11:12-15

ANG KATANGIAN NG PAGTALIKOD
SA PANANAMPALATAYA (I)

Pagkatapos ilagay ang kanyang mga mambabasa sa alaala tungkol sa 
panganib ng pagtalikod sa paniniwala at ang tiyak na paghuhukom nito sa 
kamay ng tatlong pagkakaisa ng Diyos, bumaling si Jude sa paglalarawan 
ng anyo at katangian ng pagtalikod sa paniniwala. Ito ay isang mahabang 
bahagi, na sumasakop ng halos kalahati ng kabuuang haba ng sulat, 
ngunit ito ay isang mahalagang bahagi.

Ito ay isang kilalang atas na ang malaman kung sino ang kalaban ng isang 
tao sa anumang tunggalian ay nakabubuti, kung hindi man mahalaga, 
sa tagumpay. Ito’y lalo na sa espirituwal na larangan, sapagkat ang 
pinakamalaking kalaban ng mga kaluluwa ay “isang mamamatay-tao 
mula pa sa pasimula… isang sinungaling, at ang ama nito” (Juan 8:44). 
Siya ay “tulad ng isang umaatungal na leon… na naghahanap kung sino 
ang kanyang maaring lamunin” (1 Ped 5:8). At hindi siya magdadalawang-
isip na gumamit ng panlilinlang at pagbabalat-kayo upang makamit ang 
kanyang mga nakamamatay na layunin. “Si Satanas mismo ay napapalitan 
bilang isang anghel ng kaliwanagan,” at gayundin ang “kaniyang mga 
ministro... mapalitang gaya mga ministro ng katuwiran” (2 Cor 11:14-15).

Hindi nagkataon na ang “ilang mga taong”, kung kanino tayo’y binalaan 
ni Jude sa talata 4, “nagsipasok nang palihim” sa loob ng simbahan 
nang hindi namamalayan ay sadyang lumusot sila ang kawan, upang 
biktimahin ang mga tupa. Hindi sila tahimik, kundi mga may boses. 
Hindi sila nasisiyahan sa pag-iisa ng mga tinig, ngunit naghahangad na 
“matangay ang mga disipulo sa kanila” (Mga Gawa 20:30).

Minamahal na mambabasa, binalaan tayo ng Diyos sa Kanyang Salita na 
“sa mga huling araw ay mapanganib na mga panahon ang darating” (2 
Timoteo 3:1), at ang “huling mga panahon” ay sagana sa “mapanlinlang 
na mga espiritu, at mga doktrina ng mga diyablo” (1 Timoteo 4:1). Hindi 
ito mga babalang dapat ipagwalang bahala. Sa katunayan, marami 
sa nagpapahayag ng Cristiyanismo ngayon ay hindi sa Diyos, ngunit 
sa demonyo. Mayroong isang malaking pangangailangan para sa 
pang-unawa: samakatuwid ay bigyang-pansin natin ang katangian ng 
pagtalikod sa paniniwala tulad ng inilarawan sa atin ng mga talatang ito.

PAG-IISIP: Nabubuhay ako sa mga huling araw.

PANALANGIN: O Panginoon, tulungan mo akong maging matino at 
mapagbantay laban sa kalaban!

“…Si Satanas mismo ay
nabago bilang isang
anghel ng liwanag.”



LUNES, ABRIL 11
JUDE 8
AWIT 31:5-6

ANG KATANGIAN NG PAGTALIKOD
SA PANANAMPALATAYA (II)

Sinimulan ni Jude ang kanyang litanya sa pamamagitan ng paglalarawan 
sa mga tumalikod bilang “mga maruruming mga mapangarap” (Jude 
8). Sila ay mga nangangarap, sapagkat talagang walang katotohanan sa 
kanilang sinabi. Ngayon ang mga pangarap ay tiyak na kaakit-akit; iniisip 
natin ang mga ito ay minsan na may pagmamahal, at alam natin ang 
ideya ng mangarap nang gising o pagpapantasya tungkol sa mga bagay na 
nais natin. Gayunpaman, dapat nating kilalanin ang panganib na dulot 
ng kabiguan natin, tukuyin ang pagkakaiba ng pangarap at katotohanan. 
Ang isang taong nangangarap na makalipad siya, at naniniwala dito, ay 
nasa malaking panganib.

Ito ang panganib ng mga “pangarap” na isinulong ng mga maling guro. Sa 
isang banda ang mga ito ay mga kathang isip na ginuhit upang akitin ang 
makasalanang kalikasan ng tao. Ang mga naniniwala at namumuhay ayon 
sa mga ito, ay ihahatid sa kapahamakan. Ito ang mga “pangarap” na kung 
saan ang biyaya ng Diyos ay maaaring samantalahin na gawing dahilan 
sa kawalan ng batas at mahalay na pagpapakalayaw. Mga “pangarap” 
kung saan maari nating ipahayag si Cristo bilang ating Tagapagligtas, 
habang nananatili tayong panginoon ng ating sariling buhay. Ang mga 
ito sa katunayan ay “maruruming” mga pangarap, sapagkat ang mga ito’y 
maling paglalarawan ng Diyos. Maling inilarawan ng mga ito ang Kanyang 
biyaya, sa pamamagitan ng pagkubli ng Kanyang kabanalan at hustisya; 
maging ang Kanyang pamamahala, sa pamamagitan ng pagluwalhati ng 
hinagap ng malayang pagpapasya at pagsasarili.

Minamahal na mambabasa, sa ating kahinaan madali tayong mailigaw 
ng mga ganoong pangarap na mukhang kaakit-akit sa atin. Dapat nating 
bantayan ang ating mga isipan, sa pamamagitan ng pagsunod sa payo ng 
Bibliya: “anumang bagay na totoo ... isipin ang mga bagay na ito” (Filipos 
4:8). At dapat nating hangarin na matulungan ang ibang huwag maligaw, sa 
pamamagitan ng taimtim na pakikipaglaban para sa pananampalatayang 
minsang naibigay sa mga santo.

PAG-IISIP: Dapat akong mag-ingat na hindi maniwala sa mga pangarap 
o sa kasinungalingan.

PANALANGIN: O dakilang Pastol, gamitin mo ako sa pagtatanggol ng 
katotohanan.

“Kinamumuhian ko ang paggalang
na iyon sa kanila, nagsisinungaling

na walang kabuluhan…”



MARTES, ABRIL 12
JUDE 8
2 PEDRO 2:18-22

ANG KATANGIAN NG PAGTALIKOD
SA PANANAMAPALATAYA (III)

Sa paghanap at pagsulong ng kanilang mga pangarap, ang mga tumalikod 
na ito ay “dinudungisan ang laman, nilalait ang mga pamunuan” (Jude 
8). Ito ay tumutugma sa paglalarawan sa kanila sa talata 4, na “gawing 
kabulastugan ang biyaya ng ating Diyos at itinatatuwa ang ating iisang 
Panginoong Diyos, at ating Panginoong Jesu-Cristo.”

Naging isang tanyag na kasabihan na “Mahal ka ng Diyos at tinatanggap 
ka kung ano ka man”. Ngunit ang panganib ng katuruang ang kasalanan 
ay hindi na isang problema dahil sa biyaya ng Diyos, ay natatakpan nito 
ang patuloy na pakikibaka laban sa kasalanan na siyang pang-araw-araw 
na katotohanan sa buhay ng isang mananampalataya (cf. Roma 7: 14-25), 
at pinipigilan ang patuloy na pangangailangan ng mga mananampalataya 
na “isagawa” para sa kanilang sariling kaligtasan “na may pagkatakot 
at panginginig” (Fil 2:12). Tulad ng ang pagkakaroon ng nakagagamot 
na medisina ay hindi nakakabura ng ang ating responsibilidad na 
pangalagaan ang ating sariling kalusugan, sa gayon ang alok ng 
kapatawaran kay Cristo ay hindi inaalis ang ating tungkulin na patayin 
ang laman sa mga katiwalian nito (cf. Col 3:4-5).

Muli, naging sunod sa pamamaraan ang panunuya sa relihiyon bilang 
isang “fashion” na nahanay sa mga patakarang gawa ng tao. Inaasahan 
ito mula sa mga hindi naniniwala sa relihiyon. Ipinaliwanag ni Pedro ang 
paglalarawan ni Jude: “Habang sila ay nangangako sa kanila ng kalayaan, 
sila mismo ay mga lingkod ng kabulukan: sapagka’t kung kanino ang isang 
tao ay nadaig, ay sa gayon din siya ay napaalipin” (2 Ped 2:19).

Minamahal na mambabasa, talagang pinukaw tayo na “magpakatatag 
samakatuwid sa kalayaan na kung saan tayo napalaya ni Cristo” (Gal 5:1), 
ngunit kasama nito ang babala, “huwag lamang gamitin ang kalayaan para 
sa pagkakataon ng laman” (Gal 5:13). Ang totoong kalayaan ay kalayaan 
na sundin ang Diyos, hindi balewalain ang Kanyang batas.

PAG-IISIP: Ang kalayaan na gawin ang nais ko ay kawalan ng batas, 
hindi kalayaan.

PANALANGIN: Suriin mo ako, O Diyos, sa pamamagitan ng ilaw ng 
iyong batas.

“… Ang aso ay lumingon
sa kanyang sariling

suka ulit…”



MIYERKULES, ABRIL 13
JUDE 8-10
2 PEDRO 2:9-12

ANG KATANGIAN NG PAGTALIKOD
SA PANANAMPALATAYA (IV)

Hindi lamang ang mga tumalikod na ito ay mga huwad na tagapagturo, 
sa kanilang sariling buhay at sa kanilang pagtuturo, “dinudungisan 
ang laman” at “nilalait ang mga pamunuan,” sila ay matapang sa 
kanilang kalapastanganan laban sa espiritwal na mga marangal o mga 
kamahalan (Jude 8). Ang salita sa kontekstong ito ay tumutukoy sa mga 
kapangyarihan ng espirituwal na larangan, ang “mga pamunuan” at 
“mga kapangyarihan” at “mga pinuno ng kadiliman ng sanlibutang ito” 
(Efe 6:12). Ang mga Cristiano ay nakikibahagi sa lehitimong salungatan 
laban sa mga espirituwal na kapangyarihan; “nakikipagbuno” tayo sa 
kanila. Ngunit ang mga tumalikod na ibinababala ni Jude, ay lumilitaw 
na lumayo pa sa kanilang espiritwal na pakikipagsalungat sa mga 
kapangyarihan ng kadiliman.

Ito ay isang bagay kahit na si “Miguel na arkanghel” (Jude 9) ay hindi 
gagawin. Si Miguel, sa kanyang mataas na katungkulan, ay hindi 
naglakas loob na “magdala laban sa kaniya [diablo] ng isang lapastangang 
pagbibintang, kundi sinabing, Ang Panginoon ang sumaway sa iyo” hindi 
dahil sa takot siya sa diyablo, kundi dahil takot siya sa Diyos. Kahit na 
ang arkanghel ay hindi ipinalagay na sawayin ang diyablo sa kanyang 
sariling pangalan, sapagkat iyon ay pag-agaw ng kapangyarihan ng 
Diyos. Sa halip ay sumamo siya sa kapangyarihan ng Diyos, dahil siya 
mismo ay napapailalim nito. Ang pagkukunwari ng mga huwad na 
guro ay sa makatuwid ay nailantad. Sila ay “nagsasalita ng masama sa 
mga bagay na hindi nila nalalaman” - para sa lahat ng kanilang mga 
kamangha-manghang pag-angkin ng kapangyarihang espiritwal, sa 
kanilang buhay na likas na makalaman ay pinapakita nila na sila ay nasa 
pagkaalipin pa rin ng kasalanan; “mababangis na mga hayop” na kahit 
na sinasaway nila ang diyablo, sumayaw sa kanyang tono.

Ang pagdami at katanyagan ng mga tumalikod na ito ay isang matitinding 
paalala ng ating pangangailangang kilalanin ang mga huling araw na 
ito. Huwag madadala sa mga kamangha-manghang pang-espiritong 
pagpapahayag, ngunit suriin ang mga ito laban sa banal na kasulatan!

PAG-IISIP: Ang tunay na kabanalan ay mapapatunayan sa pamamagitan 
ng pagsunod sa salita ng Diyos.

PANALANGIN: Ama, panatilihing mapagpakumbaba ako kahit na 
naglilingkod ako sa Inyo.

“…sila ay hindi natatakot
na magsalita ng masama

sa mga mararangal.”



HUWEBES, ABRIL 14
JUDE 11
GENESIS 4:1-12

ANG KATANGIAN NG PATALIKOD
SA PANANAMPALATAYA (V)

Muling bumaling si Jude sa Lumang Tipan upang magbigay ng mga 
halimbawa ng katangian ng pagtalikod sa paniniwala. Ang mga huwad 
na guro na kasalukuyang nagbabanta sa simbahan, ay “humayo sa daan 
ni Cain” (Jude 11), lumalakad na ang bawat hakbang ay sumusunod sa 
yapak ng pinakaunang mamamatay tao na naitala sa banal na kasulatan.

Ang “daan ni Cain” ay detalyadong inilarawan sa Genesis 4:1-12. Ito ay 
ang paraan ng pagmamataas at sariling kalooban. Una, ang pag-uugali ni 
Cain ay nagpapakita ng kanyang kawalan ng anumang pakiramdam sa 
pananagutan niya sa Diyos. Habang si Abel ay nag-alaga upang mag-alok 
ng “mga panganay” ng kanyang kawan, at ang kanilang “taba”, Si Cain ay 
pabayang nagdala lang “ng bunga ng lupa na handog sa PANGINOON” 
(Genesis 4:3-4). Si Abel, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay 
sumunod sa Diyos at nagdala ng isang katanggap-tanggap na sakripisyo; 
Si Cain ay mapagmataas na nagpalagay na ang anumang nais niyang 
ihandog, ay mapipilitang tatanggapin ng Diyos. Maliwanag sa kanilang 
pareho kung ano ang kahilingan ng Diyos - Sinabi ng Diyos kay Cain, 
“Kung gumawa ka ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin?” (Gen 4: 7) – 
ngunit hindi sila pinansin ni Cain.

Pangalawa, ang pag-uugali ni Cain ay nagpapakita ng kanyang kawalan 
ng pakiramdam sa pananagutan niya sa kanyang kapwa. Puno ng galit at 
sama ng loob sa Diyos at sa kanyang kapatid, pinatay ni Cain si Abel sa 
bukid. At nang tanungin ng Diyos tungkol sa kinaroroonan ng kanyang 
kapatid, sumagot siya, “Hindi ko alam, ako ba ang tagapag-alaga ng aking 
kapatid?” (Gen 4: 9). Sa katunayan, sinabi niya sa Diyos, “Bakit mo ako 
tatanungin kung nasaan ang aking kapatid? Wala akong pakialam kung 
nasaan siya, o kung napaano siya. Kung may nangyari man sa kanya, 
hindi ko ito inaalala.”

Minamahal na mambabasa, huwag nating iwaksi ang ating pananagutan 
sa Diyos, sapagkat tayong lahat ay Kanyang mga nilikha, at nararapat na 
sumunod sa Kanya. Huwag nating pabayaan ang ating pananagutan sa 
iba, sapagkat lahat tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos, at inuutusan Niya 
tayong mahalin ang isa’t isa.

PAG-IISIP: Ako ay nilikha ng Diyos, at tagapangalaga ng aking kapatid.

PANALANGIN: Panginoon, nawa’y magampanan ko ang aking mga 
tungkulin sa Iyo at sa aking kapwa.

“…Ako ba ang tagapag-alaga
ng aking kapatid?”



BIYERNES, ABRIL 15
JUDE 11
MGA BILANG 22:1-35

ANG KATANGIAN NG PAGTALIKOD
SA PANANAMPALATAYA (VI)

Ang pangalawang tauhang binanggit ni Jude ay si Balaam. Ang ulat 
tungkol kay Balaam ay naitala sa Bilang 22-24; na may isang uri ng epilogo, 
binabanggit ang pagkamatay ni Balaam, sa Mga Bilang 31. Si Balaam ay 
isang huwad na propeta na tinanggap ni Balak, hari ng mga Moabita, upang 
sumpain ang mga tao ng Israel, upang sila ay magapi sa labanan.

Ang “kamalian ni Balaam” (Jude 11) ay ang hindi mapipigilang kasakiman. 
Nang lapitan si Balaam ng mga tauhan ni Balak, nagsalita ang Diyos kay 
Balaam at sinabi sa kanya sa tiyak na mga salita, “huwag mong sumpain ang 
mga tao: sapagka’t sila ay pinagpala” (Mga Bilang 22:12). Gayunman, “si 
Balak ay nagsugo uli ng mga prinsipe, higit, at lalong marangal,” at nangako 
kay Balaam, “Isusulong kita sa napakadakilang karangalan, at gagawin ko 
ang anumang sabihin mo sa akin” (Mga Bilang 22:15, 17). Ngayon ang 
tugon ni Balaam ay nagpapakita ng kanyang masama at sakim na puso. 
Sinabi niya, “Kung ibibigay ni Balak sa akin ang kanyang bahay na puno 
ng pilak at ginto, hindi ko lalampasan ang salita ng PANGINOON na aking 
Diyos…[ngunit] manatili kayo dito ngayong gabi, upang malaman ko kung 
ano pa ang sasabihin sa akin ng PANGINOON” (Mga Bilang 22:18-19).

Tandaan na hindi lamang sinabi ni Balaam na, “Pinagbawalan ako ng 
Diyos na sumama sa iyo.” Binanggit niya ang “bahay ni Balak na puno ng 
pilak at ginto,” sapagkat iyon ang kayamanan na kung saan nakatuon ang 
kanyang puso. At sinabi niya sa mga tauhan ni Balak na manatili sa gabi, sa 
pag-asang ang Diyos ay maaaring magsalita pa sa kanya, sa madaling salita, 
inaasahan na babaguhin ng Diyos ang Kanyang pag-iisip at pahintulutan 
siyang sumpain ang Kanyang mga tao, upang maging mayaman si Balaam.

Ngunit, mahal na mambabasa, pakinggan laban sa gayong kasakiman: 
“…sila na magiging mayayaman ay nahuhulog sa tukso at sa bitag, at sa 
maraming hangal at mga nakapipinsalang pita, na na naglulunod sa mga 
tao sa pagkasira at kapahamakan. Sapagka’t ang pagmamahal sa salapi ay 
ang ugat ng lahat ng kasamaan: na samantalang ang ilan ay nag-iimbot, 
ay naligaw sila mula sa pananampalataya, at tinuhog ang kanilang sarili sa 
pamamagitan ng maraming mga kalumbayan” (1 Tim 6:9-10).

PAG-IISIP: “Huwag kang magnanasa…” (Exo 20:17).

PANALANGIN: O Panginoon, tulungan mo akong bantayan ang aking 
puso laban sa kasakiman.

“…Hinabol nila ang kamalian 
ni Balaam sa kasakiman nila

sa gantimpala…”



SABADO, ABRIL 16
JUDE 11
MGA BILANG 16:1-35

ANG KATANGIAN NG PAGTALIKOD
SA PANANAMPALATAYA (VII)

Ang pangatlong katangiang binanggit ni Jude ay si Core. Ang salitang 
“pagsalungat” (Jude 11) ay may kahulugang oposisyon o paghihimagsik, 
at tumutukoy ito sa paghihimagsik na iyon laban sa kapangyarihan nina 
Moises at Aaron na hinimok ni Core at ng iba pa. Ang insidente ay naitala 
para sa atin sa Mga Bilang 16.

Sina Core, Datan, at Abiram, kasama ang 250 na “mga prinsipe ng 
pagpupulong,” sinita sina Moises at Aaron at inakusahan sila na labis 
na dinadala ang kanilang sarili (sa mga tuntunin ng kanilang banal na 
paglilingkod sa Diyos), at itinaas ang kanilang mga sarili “sa itaas ng 
kapisanan ng PANGINOON” (Mga Bilang 16:1-3). Idinaing nila na 
ginawan ni Moises ang kanyang sarili na “isang prinsipe” sa kanila (Mga 
Bilang 16:13), na sa totoo sila ang nahahangad ng ganong karangalan at 
kapangyarihan para sa kanilang sarili. Ang mga ito ay isang alingawngaw ng 
LumangTipan ng mga tumalikod na “nilalait ang mga pamunuan” (Jude 8).

Ang kasalanan ng pagtanggi sa sinumang itinalaga ng Diyos sa isang 
katayuan ng kapangyarihan ay maselan sa paningin ng Diyos. Si Moises 
ay hinirang na pinuno ng Diyos, at si Aaron ay hinirang na pari. Ang 
salungatin sila ay pagsalungat sa Diyos – at paghusga sa Kanyang 
paghuhukom. Kung paanong ang Sodoma ay nawasak ng asupre at apoy 
mula sa langit, bilang isang halimbawa sa lahat ng mga salinlahi, gayon 
din si Core na ginawang isang halimbawa ng Diyos. “At binuka ng lupa 
ang kanyang bibig, at nilamon sila, at ang kanilang mga bahay, at ang lahat 
ng mga lalake na may kinalaman kay Core, at ang lahat ng kanilang mga 
pag-aari” (Mga Bilang 16:32).

Minamahal na mambabasa, mag-ingat sa sinumang nag-uudyok ng 
pagsalungat sa simbahan, at sinumang maghasik ng mga binhi ng 
kawalang kasiyahan laban sa mga pinuno ng simbahan. Oo, kahit ang mga 
maka-Diyos na pastor at nakatatanda ay may kakayahang magkamali, at 
kung minsan ay kailangang sawayin o itama; ngunit may mga biblical at 
may paggalang sa Diyos na mga pamamaraan upang gawin ito. Tandaang 
mabuti ang babala ni Jude tungkol sa mga tumalikod na ito: “Aba nila!” 
(Jude 11).

PAG-IISIP: Dapat kong igalang ang mga inilagay ng Diyos sa itaas ko.

PANALANGIN: Tulungan mo ako, Panginoon, upang igalang ang aking 
ama at aking ina.

“…sila…namatay sa
pagsalungat ni Core”



ARAW NG PANGINOON, ABRIL 17
JUDE 12
1 CORINTO 11:17-34

ANG KATANGIAN NG PAGTALIKOD
SA PANANAMPALATAYA (VIII)

Kasunod ng kanyang paglalarawan ng mga tumalikod sa pananampalataya 
ng mga tauhan sa Lumang Tipan, si Jude ay bumaling sa isang serye ng 
mga matalinghagang paglalarawan, sa mga talata 12 at 13. Sa kabuuan 
mayroong limang mga naturang paglalarawan: mga tuldok, ulap, puno, 
alon, at gumagalang mga bituin.

Mga batong nakalubog. Ang salitang “mga batong nakalubog” dito ay 
tumutukoy hindi sa isang mantsa o dungis, kundi sa isang nakatagong 
panganib. Ang larawan ay isang bato na nakatago sa ilalim ng mga alon, 
na nagbabantang panganib sa mga dumadaan na barko.

Ang panganib ay binibigyang diin sa pamamagitan ng pagtukoy sa “mga 
piging ng pag-ibig” ng simbahan (Jude 12). Si Pablo ay tumatalakay sa pang-
aabuso sa kaugaliang ito sa Corinto, kung saan ang mga taga-Corinto ay 
nakagrupo sa kanilang mga pangkat at pinakain ang kanilang sarili na ng 
walang pag-iisip para sa mga dukha, at sa labis, na sinabi ni Pablo na “ang 
isa ay gutom, at ang isa pa ay lasing” (1 Cor 11:20-21). Kinamumuhian 
nila ang sagrado na sakramento ng Hapunan ng Panginoon.

Dahil dito, madali nating mauunawaan ang sadyang pagbanggit ni Jude 
ng mga “mga batong nakalubog” na ito sa kahulugan ng “mga piging ng 
pag-ibig” ng simbahan. Una, ito ang panahon kung kailan ang pagkakaisa 
at parehong pag-ibig sa iglesiya ay partikular na maipakita – ngunit narito 
ang mga tumalikod sa pananampalataya, sabi ni Jude, nakipagdiwang 
“kasama mo,” ngunit hindi totoong katulad mo: isang nakatagong 
panganib na nagbabanta sa kaligtasan ng simbahan. Pangalawa, ito ay 
isang sagrado na pagdiriwang, isang banal na kautusan – ngunit narito 
muli ang mga tumalikod sa pananampalataya, sabi ni Jude, “pinakain 
ang kanilang sarili nang walang takot.” Ngunit dapat silang matakot: 
“Sapagkat siya na kumakain at umiinom ng di nararapat, ay kumakain 
at umiinom ng kahatulan sa kaniyang sarili, na hindi kinikilala ang 
katawan ng Panginoon” (1 Cor 11:29). Ang mga nakikilahok sa buhay na 
espiritwal ng simbahan, na maling nag-aangkin na mayroon silang buhay 
na espiritwal, ay nasapanganib ng paglapastangan ng mga sagradong 
kautusan ng Diyos.

PAG-IISIP: Tunay ba akong miyembro ng katawan ni Cristo?

PANALANGIN: O Diyos, bigyan mo ako ng pang-unawa laban sa 
espirituwal na panganib.

“…mga tuldok sa iyong
piyesta ng kawanggawa…”



LUNES, ABRIL 18
JUDE 12
JUAN 4:6-14

ANG KATANGIAN NG PAGTALIKOD
SA PANANAMPALATAYA (IX)

Mga alapaap. Maaari nating makita ang isang pagod na manlalakbay na 
naglalakad sa kaparangan ng disyerto, natuyo sa init at nauuhaw. Matagal 
na siyang naglalakad sa pagkatuyo at init, at malapit nang mawalan ng 
pag-asa at mamatay. Sa wakas, pagtingala ay nakita niya ang isang ulap 
na abot tanaw. Napuno siya ng pag-asa, na marahil sa wakas ay maaaring 
magkaroon siya ng tubig na labis niyang hinahangad. Ngunit siya ay 
mabibigo, sapagkat ito ay isang alapaap na “walang tubig” (Jude 12).

Ang mga maling guro ay lilitaw tulad ng abot tanaw na mga ulap, nag-
aalok ng pag-asa sa milyun-milyong nauuhaw na tao, ngunit hindi nila 
natugunan. Hindi sila nagbibigay ng tubig na nagbibigay ng buhay; 
walang makakapawi sa malalim na espirituwal na pangangailangan ng 
sangkatauhan. Sinabi ni Jesus, “sinuman ang iinom ng tubig na ibibigay 
ko sa kaniya ay hindi kailanman mauuhaw” (Juan 4:14). Ang mga 
nailarawan ni Jude dito ay hindi maaaring gumawa ng naturang pag-
angkin. Sila mismo ay nawala, “tinatangay-tangay ng mga hangin,” at 
ang mga sumusunod sa kanila ay hahantong dito, doon, at saan man, na 
walang isang patak bilang kapalit ng kanilang katapatan.

Mga Punong-kahoy. Bakit ang mga tumalikod sa pananampalatayang ito 
ay hindi makapagbigay ng anumang espirituwal na pampalusog o inumin 
para sa iba? Sapagkat sila mismo ay lubos na kulang sa kahit anong 
espirituwal na buhay. Sila ay mga puno “na ang bunga ay natutuyo,” o mga 
puno sa taglagas, nawalan ng mga dahon at prutas, hubad at balangkas. 
At kung ano ang kanilang panlabas na anyo, ay ganun din sila sa loob: 
ganap na “walang bunga”, “makalawang namatay,” ganap na patay - at 
walang anumang pag-asa sa buhay, dahil sila ay “binunot mula sa mga 
ugat.”

Gayunpaman may milyun-milyong nangangailangan ng buhay, at 
naghahanap ng buhay. Kung ang nawawalang sangkatauhang ito ay hindi 
makahanap ng “ang daan, ang katotohanan, at ang buhay” (Juan 14:6) 
mula sa mga huwad na mga gurong ito, masusumpungan ba nila kahit 
papaano ang Panginoong Jesus sa pamamagitan mo?

PAG-IISIP: Bakit ang pagkukunwari sa relihiyon ay isang kasuklam-
suklam sa Diyos?

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong tunay na lumakad sa Espiritu.

“…Sinumang uminom ng tubig
na ibibigay ko sa kanya ay

hindi kailan man mauuhaw…”



MARTES, ABRIL 19
JUDE 13
MATEO 7:21-27

ANG KATANGIAN NG PAGTALIKOD
SA PANANAMPALATAYA (X)

Mga alon. Sinumang tumayo sa tabing-dagat sa isang mahangin na araw 
ay makakakita ng mga alon na sumasabog sa baybayin. Ang dagat ay puno 
ng walang tigil na gawain, ang mga alon ay patuloy na gumagalaw. Ang 
larawan dito ay ang “nag-aalimpuyong mga alon” (Jude 13) na partikular 
na malakas at maingay. Ito ay isang mahusay na paglalarawan ng ilan sa 
mga huwad na guro na masigasig ngayon. Hindi maiiwasan ng isang tao 
ang isaisip ang pamilyar na makabagong tanawin ng isang televangelist na 
nakabihis ng mamahalin at mabilis at galit na nagtungo sa isang naka tapat 
na ilaw na entablado sa harap ng libo-libo, o sampung libong madla.

Gumagalang mga bituin. Sa nakaraan, lalo na ang mga bituin ay higit pa sa 
mga magagandang ilaw sa kalangitan. Ang kanilang posisyon at daanan sa 
buong kalangitan ay mahuhulaan, at samakatuwid ay kapaki-pakinabang 
para sa paglalayag. Hindi ganoon para sa “gumagalang mga bituin” (Jude 
13) tulad ng paglalarawan sa kanila ni Jude. Maaari silang lumitaw na 
maliwanag, ngunit mapanganib na sundan ang mga ito. Wala silang 
itinakdang pirmihang daanan. Habang sila ay gumagala sa kadiliman 
ngayon, sa gayon sila ay gagala sa kawalang hanggan. Ang kanilang lugar 
ay nakalaan sa “panlabas na kadiliman: doon ay magkakaroon ng pagtangis 
at paglangitngit ng mga ngipin” (Mat 8:12).

Nakikita natin sa limang larawang ito, kung gayon, ang panganib ng 
pagtalikod sa pananampalataya: kapwa sa mga tumalikod mismo, at 
sa mga naliligaw nila. Maaari silang matagpuan sa loob ng simbahan, 
ngunit hindi tunay na kabilang sa mga tao ng Diyos; lumilitaw ang mga 
ito na maliwanag at malakas, ngunit ang kanilang mga pagtuturo ay 
nagkukulang sa espirituwal na sangkap; walang buhay, at iniwan ang nag-
iisang tunay na pinagmulan ng buhay, sila ay magdadala lamang ng iba 
sa kamatayan, sa kahihihiyan at kadiliman na ginagawa nila ngayon at 
siyang sasakupin nila magpakailanman. Mula sa mga kasinungalingang ito 
tanging “ang pananampalatayang minsang ibinigay sa mga santo” (Jude 3) 
ay magpapalaya sa atin?

PAG-IISIP: Ang kaluguran sa sarili ay maaaring maging nakamamatay 
tulad ng pagtalikod sa pananampalataya

PANALANGIN: Ama, ako’y nagpapasalamat sa Iyong perpektong Salita. 
Tulungan mo akong pag-aralan ito!

“Hindi lahat ng Nagsasabi sa akin,
Panginoon, Panginoon,
papasok sa kaharian…”



MIYERKULES, ABRIL 20
JUDE 14-15
MGA HEBREO 6:1-9

ANG KATANGIAN NG PAGTALIKOD
SA PANANAMPALATAYA (XI)

Matapos ihambing ang mga tumalikod sa pananampalataya sa mga 
tauhan ng LumangTipan na sina Cain, Balaam, at Core, at matalinghagang 
paglarawan sa mga ito sa isang serye ng makatotohanang mga imahe, 
hinihiram ngayon ni Jude ang mga salita ni Enoc upang bigyang diin 
muli ang kanilang tiyak na pagkawasak.

Nakakawili na pinipili ni Jude ang hula ni Enoc, na hindi naitala sa ibang 
bahagi ng banal na kasulatan. Bukod dito, sadyang inilagay ni Jude si 
Enoc bilang “ang pampito mula kay Adan” (Jude 14). Tila binabanggit 
ni Jude ang hula ni Enoc na naaayon sa sinabi niya sa una - ang mga 
tumalikod na ito ay “sila mula pa noon ay itinilaga na sa kahatulang ito” 
(Jude 4). Ang kanilang pagsumpa, sa madaling salita, ay natitiyak mula 
sa simula: maging si Enoc man ay ipinahayag ito, “ang pampito mula kay 
Adan,” napakalapit sa panahon na si Adan ay maaring buhay pa noong 
ginawa ni Enoc ang hula na ito. (Ang isang simpleng pagdaragdag ng 
mga bilang na ibinigay sa Genesis 5 ay nagsisiwalat na ang pagkamatay ni 
Adan ay nangyari noong 57 taon bago ang pagsasalin ni Enoc.)

Ang hula ni Enoc ay patungkol sa huling hatol. Ang matuwid at banal na 
Diyos ay hindi papayag na ang kasalanan ay mawalan ng kaparusahan, 
ngunit hinirang Niya mula sa simula ang araw ng paghuhukom; isang 
araw na darating Siya kasama ang Kanyang napakaraming mga santo 
“upang igawad ang paghuhukom sa lahat” (Jude 15). Gayunman, pansinin 
na habang ang “lahat” ay hahatulan, hindi Niya “kukumbinsihin” (hatulan 
o mapatunayang nagkasala) lahat. Tanging ang mga “di maka-Diyos” 
lamang ang hahatulan sa kanilang hindi maka-diyos na mga gawa at 
hindi maka-diyos na salita, sapagkat tinanggihan nila ang pagbabayad-
sala ni Cristo.

Ang dugo ni Cristo ay sapat upang takpan ang utang ng kasalanan ng buong 
mundo, kabilang na ang lahat ng mga tumalikod sa pananampalataya na 
ito. Ngunit ang “mga taong ito” na gumagapang sa mga simbahan, na 
umaangkin na nasailalim ng pagpastol ni Cristo at mga guro ng Kanyang 
Salita, habang binibiktima ang kawan, ay nagmatigas ng ulo at tuluyang 
tinanggihan ang kaligtasan.

PAG-IISIP: Ako ay tatayo sa harap ng Diyos baling araw upang hatulan.

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako sa Inyo, Panginoon, sa regalong 
katuwiran kay Cristo!

“Narito, ang Panginoon ay 
darating…upang magpatupad

ng paghuhukom sa lahat…”



HUWEBES, ABRIL 21
JUDE 16
1 CORINTO 10:1-10

ANG KATANGIAN NG PAGTALIKOD
SA PANANAMPALATAYA (XII)

Si Jude ay bumaling ngayon sa pangwakas na serye ng mga paglalarawan, 
mula sa mga talata 16 hanggang 19. Ang mga ito ay mas tuwirang 
paglalarawan, lalo na kung saan dapat nating suriin ang ating mga sarili, 
upang makita kung mayroon tayo o nagpapakita ng alinman sa mga 
mapanganib na katangiang ito.

Una sa lahat, ang pagkamaselan ng pagbulung-bulong at pagrereklamo. 
Ito ay bagay na lahat tayo ay madaling kapitan! Gayunman, ang katangian 
ng mga tumalikod sa pananampalataya bilang “mga mapagbulong” at 
“mga mapagdaing,” ay dapat mag-udyok sa atin na umiwas sa pagiging 
maawain sa pagpatay ng ating mga sariling di pagkakasiya. Ang nasabing 
hindi pagkakasiya sa pagkakaloob ng Diyos, pagtatalaga ng Diyos, at ang 
batas ng Diyos, ay isang paghihimagsik laban sa Kanyang kapangyarihan. 
Ito ay magdadadala ninuman sa katapusan na ipinakita ng mga Israelita, 
mga nahulog na mga anghel, at ang mga walang batas na naninirahan sa 
Sodoma at Gomorra (cf. Jude 5-7).

Ang pangalawang hakbang na tila inilarawan ni Jude bilang “lumalakad 
ayon sa kanilang sariling mga pita” ay kasunod sa hindi pagkakasiya, dahil 
pagkatapos mawala ang hatak ng Espiritu ng Diyos, sabik tayong ipaubaya 
ang ating sarili sa direksyon ng ating mga pagnanasa. Tulad ng ipinaalala 
sa atin ni Apostol Pablo, “Sapagka’t ang laman ay nagnanasa ng laban 
sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman: at ang mga ito ay salungat 
sa isa’t-isa…” (Gal 5:17). Kapag nagsimula na tayong magpakasawa sa 
laman sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagka hindi masaya, ang 
mga pagnanasa ng laman ay mabilis na magsisimulang lunurin ang 
nakakumbinsing gawain ng Espiritu. Maaari nating makita ang ating 
sarili sa isang mapanganib na landas na magdadala sa atin sa labas ng 
mga hangganan na inilagay ng Diyos sa ating mga hangarin.

Minamahal na mambabasa, huwag nating isiping ligtas tayo sa madulas 
na dalisdis na ito, ngunit “mapagmasid at manalangin” (Mat 26:41), baka 
mahulog tayo sa tukso.

PAG-IISIP: Ang mga katangiang ito ng mga tumalikod sa pananampalataya 
ay nasa akin ba?

PANALANGIN: Pangalagaan mo ako mula sa pagiging hindi masaya, 
mula sa pagnanasa, at mula sa pagmamataas.

“…Hindi tayo dapat magnanasa
Sa masasamang bagay…”



BIYERNES, ABRIL 22
JUDE 17-18
2 PEDRO 3:1-13

ANG KATANGIAN NG PAGTALIKOD
SA PANANAMPALATAYA (XIII)

Mayroong isang mensahe ng pag-asa, gayunpaman, na ipinahiwatig ni 
Jude sa gitna ng malungkot na katotohanan na binibigyang diin niya 
sa panganib na kinakaharap ng simbahan. Sa talata 17 ang tema ng 
“paggunita” (cf. Jude 5) ay muling binanggit – ngunit habang sa talata 
5 ang “paggunita” ay isang nakakapangamba, ang “alaala” sa talata 17 ay 
isang katiyakan.

Maaari kayang ang plano ng Diyos ay kahit papaano ay nahadlangan, o 
talagang pinagbantaan ito? Maari bang masira talaga ang simbahan ng 
mga tumalikod sa pananampalataya?

Sa ganitong uri ng pagtatanong, nagbigay si Jude ng sagot sa mga talata 
17 hanggang 18. “Nguni’t mga iniibig, alalahanin ninyo ang mga salitang 
sinabi noon ng mga apostol ng ating Panginoong Jesu-Cristo, kung paano 
nilang sinabi sa inyo na magkakaroon ng mga manlilibak sa huling 
panahon…” Sa madaling salita, wala sa mga ito ang nangangahulugan 
ng pagkabigo ng panukala ng Diyos, ngunit ang lahat sa katunayan 
ay katuparan ng Kanyang walang hanggang layunin! Ang katulad na 
Panginoon na nangako kay Apostol Pedro, “Itatayo ko ang aking Iglesia; 
at ang mga tarankahan ng impiyerno ay hindi makakapanaig laban dito” 
(Mat 16:18), ipinangako din sa pamamagitan ng parehong Apostol, “na 
may darating sa huling mga araw na mga manunuya, na lumalakad ayon 
sa kanilang sariling mga pita” (2 Ped 3:3, cf. Jude 18).

Minamahal na mambabasa, walang makakahadlang o makapagbabanta 
man sa plano ng Diyos. Ang iglesya ay maaaring tila nasa gulo, at 
ang pagkalito ay maaaring lumitaw upang maghari sa tinatawag na 
Kakristiyanuhan. Ngunit sinabi na sa atin ng Diyos sa KanyangSalita na 
ang mga huling araw ay magiging panahon ng malaking pagkahulog mula 
sa pananampalataya (cf. 2 Tes. Samakatuwid, huwag tayong mawalan ng 
pag-asa, bagkus magpatuloy sa pakikipaglaban para sa pananampalataya, 
alam natin ang Diyos ay nasa luklukan pa rin!

PAG-IISIP: “Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ba ang maaaring maging 
laban sa atin?” (Roma 8:31).

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako sa Iyo sa pagtitiis at ginhawa ng 
banal na kasulatan.

“Ang Panginoon ay hindi
matamlay patungkol sa

kanyang pangako…”



SABADO, ABRIL 23
JUDE 19
FILIPOS 2:1-2

ANG KATANGIAN NG PAGTALIKOD
SA PANANAMPALATAYA (XIV)

Ang mga tumalikod na ito na ipinagbabala ni Jude ay yung hinulaan 
mismo ng mga Apostol. Ang pangwakas na paglalarawan na ibinigay 
ni Jude sa mga tumalikod ay yaong “humihiwalay ng kanilang sarili” 
- ang pangwakas at hindi maiwasang pagtatapos ng pagtalikod. Sinabi 
ni Apostol Pablo sa Mga Taga-Corinto, “dapat ding magkaroon ng mga 
hidwang paniniwala sa inyo, upang sila na mga subok nawa ay magawang 
hayag sa gitna ninyo” (1 Cor 11:19).

Talagang tinawag ang mga Cristiano na “ihiwalay ang kanilang mga 
sarili.” Humihiwalay tayo mula sa mga hindi naniniwala: “Huwag kayong 
makipamatok nang di-pantay na kasama ng mga di-mananampalataya… 
kaya nga lumabas mula sa gitna nila, at kayo ay maging hiwalay, sinasabi 
ng Panginoon…” (2 Cor 6:14-17; ngunit tingnan ang 1 Cor 5:9 -10). At 
tayo ay hihiwalay sa mga magugulong mananampalataya: “Ngayon ay 
inuutusan namin kayo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong 
Jesu-Cristo, na ilayo ninyo ang inyong sarili mula sa bawat kapatid na 
lumalakad nang di-maayos…” (2 Tes 3:6).

Gayunpaman, ang ginagawa ng mga tumalikod na ito ay iba. Hindi 
nila “inihiwalay” ang kanilang mga sarili sa parehong paraan na ang 
mga Cristiano ay inuutusang humiwalay. Palihim silang pumasok sa 
simbahan (Jude 4); sinisimulan nilang ipahayag ang kanilang hindi pag-
ayon, ipinalabas ang kanilang maling aral, at inakit ang iba sa kanilang 
hangarin (Jude 16); pagkatapos ay “silang naghihiwalay ng kanilang mga 
sarili” mula sa totoong simbahan (Jude 19). Ginagawa nila ito, sapagkat 
sila ay “mahahalay, hindi taglay ang Espiritu.”

Minamahal na mambabasa, ang kailangan sa mga huling araw na ito 
ay kapwa pagkakaisa at paghihiwalay: pagkakaisa sa katotohanan, at 
paghihiwalay mula sa kasinungalingan. Samakatuwid tayo ay maging 
masigasig na mag-aaral ng banal na kasulatan, mapanalangin at 
maalalahanin, upang hindi tayo makikiisa sa dapat nating hiwalayan, o 
humiwalay mula sa kung saan dapat tayong makiisa.

PAG-IISIP: Ang pagkakaisa ay mayroong pagkakataon, gayun din ang 
paghati.

PANALANGIN: Ama, bigyan mo ako ng kaunawaan upang 
mapaglingkuran Ka ng tama!

“…Kung mayroon mang
pakikisama ng Espiritu…”



ARAW NG PANGINOON, ABRIL 24
JUDE 20
2 TIMOTEO 2:15

PAKIKIPAGTALO/PAGHARAP LABAN SA PAGTALIKOD
SA PANANAMPALATAYA (I)

Kasunod ng kanyang mahabang paglalarawan ng mga tumalikod, si 
Jude ay bumaling ngayon sa mga naniniwala at kanilang tungkulin sa 
pagharap ng pagtalikod. Dapat taos-puso tayong “makipaglaban para sa 
pananampalataya” (Jude 3), ngunit paano? Sa apat na talatang ito (Jude 
20-23), inilalatag ni Jude ang ating tungkulin hinggil sa ating sarili (Jude 
20-21), at hinggil sa iba (Jude 22-23).

Ang bahaging ito ay nagbukas na may kaibahan: “Ngunit kayo, mga 
iniibig…” (Jude 20) –nagbigay-diin sa tungkulin ng Cristiano na naiiba 
mula sa kaugalian ng mga tumalikod. Hindi nila ito ginagawa, sabi ni 
Jude, ngunit kailangan ninyong gawin! Dapat ninyong “magpakatatag ng 
inyong sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya,” sa halip na 
ihiwalay ang inyong sarili sa katotohanan.

Ang salitang “magpakatatag” dito ay may paglingap ng isang patuloy 
na pamamaraan ng pagtatayo at paglago. Ang isang Cristiano ay hindi 
dapat maging walang galaw o “backsliding”, ngunit palaging sumusulong 
at umuunlad. Minamahal na mambabasa, binigyan tayo ng Diyos ng 
pinakamahalagang regalo, isang perpekto at hindi nagkakamali na libro, 
isang nakasulat na paghahayag ng katotohanan: isang “kabanal-banalang 
pananampalataya” (Jude 20), dalisay at hiwalay sa lahat ng pagkakamali. 
Ipinagkatiwala sa atin, alalahanin: minsan para sa lahat “minsang ibinigay 
sa mga santo” (Jude 3). Sa sagradong responsibilidad na ito ay pinapaalala 
sa atin ni Jude, kasama ang simpleng pagdaragdag ng taglay na panghalip 
na “iyo.” Ang grupo ng “mga santo” na nabanggit sa talata 3, ay kasama 
kayo! Ang hindi nagbabagong katotohanan na ito ay ipinagkatiwala sa 
iyo, ito ang iyong “kabanal-banalang pananampalataya.” Ang hindi 
matitinag, hindi maigalaw na saligan ay inilatag, at pananagutan mo 
ngayon ang pagbuo nito.

Madamdamin ba ang iyong pag-aaral sa Salita ng Diyos? Kung mayroon 
kang anumang pakiramdam sa lahat ng karapatang hawak mo sa iyong 
mga kamay ang nakasulat na paghahayag ng Diyos. Itayo mo ang iyong 
buhay sa katotohanang ito: pag-aralan ito, unawain ito, at sundin ito.

PAG-IISIP: Ang “pananampalataya” ba talaga ang “aking 
pananampalataya”?

PANALANGIN: Diyos, tulungan mo akong maging tapat, masunurin na 
mag-aaral ng Iyong Salita.

“Mag-aral upang
maipakita ang iyong sarili
na tinanggap ng Diyos…”



LUNES, ABRIL 25
JUDE 20
MGA TAGA-EFESO 6:10-19

PAKIKIPAGLABAN SA APOSTASIYA (II)

Ang gawaing “magpakatatag” (Jude 20) ng ating sarili sa ating “kabanal-
banalang pananampalataya,” gayunpaman, ay hindi isang gawain na 
magagawa ng alinman sa atin na mag-isa. Ito ay hindi karaniwang isang 
proyekto sa pagtatayo na maaaring magawa lamang ng sa pagsisikap 
ng tao! Hindi lamang nabigo ang mga tumalikod sapagkat hindi nila 
naintindihan nang tama ang Salita ng Diyos, o wastong nailapat ito sa 
kanilang sarili, nabigo rin sila dahil wala silang tunay na pakikipag-isa sa 
Diyos, at walang pakikilahok sa pakikisama ng Kanyang Espiritu.

Sa kabaligtaran, tayo bilang mga mananampalataya ay dapat na 
“manalangin sa Banal na Espiritu” (Jude 20), kahit sa paghangad natin ng 
tamang paghati. Salita ng Katotohanan (cf. 2 Tim 2:15) at tamang sundin 
ito sa ating pang araw-araw na buhay. Binigyan tayo, hindi lamang isang 
hindi nagkakamaling banal na Kasulatan sa ating mga kamay, ngunit 
isang hindi nagkakamali na Tagapagsalin ng banal na kasulatang ito.

Ngayon ay maliwanag na ang isang sundalo sa isang hukbo ay 
nangangailangan ng isang bagay na higit pa sa kanyang sariling 
indibidwal na sinturon, baluti sa dibdib, sapatos, kalasag, helmet, at 
espada. Kailangan niya ng maaasahang linya ng komunikasyon sa 
kanyang komandante, kung hindi, hindi siya makakalaban nang mabisa. 
Samakatuwid, pagkatapos na mailista ang “baluti ng Diyos” (Efe 6:11-17) 
na isusuot ng Cristiano, pinayuhan tayo ni Apostol Pablo na “nanalangin 
palagi ng lahat ng panalangin at kahilingan sa Espiritu” (Efe 6:18). Kung 
tayo ay “maalab na makipaglaban para sa pananampalataya” (Jude 3) 
laban sa pagtalikod sa pananampalataya, dapat tayong laging makipag-
isa sa Diyos.

Ang “lumapit na may katapangan sa trono ng biyaya” (Heb 4:16) para 
sa Cristiano ay higit na kailangan, ngunit nakalulungkot na pinabayaan 
din. Kahit na hindi natin alam kung ano ang sasabihin, wala tayong 
dahilan na hindi manalangin dahil nasa loob natin ang ating Mang-aaliw, 
na “tumutulong sa ating mga kahinaan” at “gumagawa ng pamamagitan 
para sa atin na may mga pagdaing na hindi mabigkas” (Roma 8:26). “Ang 
mabisang taimtim na panalangin ng isang matuwid na tao ay nakagagawa 
ng marami” (Santiago 5:16); ngunit ang isang tao na hindi nananalangin, 
ay walang mapapakinabangan.

PAG-IISIP: Nagdarasal ba ako ayon sa nararapat na panalangin? 

PANALANGIN: Panginoon, turuan mo akong manalangin.

“Palaging nagdarasal
…sa Espiritu…”



MARTES, ABRIL 26
JUDE 21
1 JUAN 3:1-3

PAKIKIPAGLABAN SA PAGTALIKOD
SA PANANAMPALATAYA (III)

Ang dalawang makabuluhang banal na tulong na ibinigay sa atin ng Diyos 
ay ang ating “pinakabanal na pananampalataya” at ang “Banal na Espiritu” 
(Jude 20). Habang nakikinabang ang ating mga sarili sa paraang ito ng 
biyaya, ang hangarin natin ay “panatilihin” ang ating sarili “sa pag-ibig ng 
Diyos” (Jude 21). Tingnang muli ang ating personal na pananagutan na 
binigyang diin: panatilihin ang “inyong mga sarili”.

Ang salitang “panatilihin” ay may paglingap ng maingat na pagbabantay at 
pagpapanatili. Ano ba ang ating babantayan at panatilihin? Dapat nating 
bantayan at panatilihin ang ating mga sarili “sa pag-ibig ng Diyos.” Ngayon 
dahil hindi maipapalagay na may pananagutan tayo na panatilihin ang 
pag-ibig ng Diyos para sa atin, ang batayan dito ay dapat ang ating pag-
ibig sa Diyos. Ang pag-ibig na ito ang dapat nating panatilihin nang 
masigasig; at ito ang pinakakamahalagang bagay pagdating sa pagtalikod 
sa pananampalataya. Kung ang pagtalikod sa pananampalataya ay isang 
“pagkahulog” mula sa Diyos, ang kabaligtaran nito ay ang pagdikit sa 
Diyos sa pag-ibig. Minamahal na mga mambabasa, sa mga huling araw 
na ito, “dahil ang pagsalansang ay sasagana, ang pag-ibig ng marami ay 
magiging malamig” (Mat 24:12), huwag ninyong hayaang ito’y mangyari 
sa inyo, ngunit “panatilihin ang iyong sarili sa pag-ibig ng Diyos,” at sa 
bunga nito ang pagmamahal sa inyong kapwa (cf. Mat 22:36-40).

Kaya’t ang tungkulin ng taimtim na pakikipaglaban para sa 
pananampalataya, na may kinalaman sa ating sarili, ay nangangailangan 
ng masigasig, madasaling pag-aaral ng banal na kasulatan, pagsunod sa 
mga dakilang utos ng pag-ibig para sa Diyos at sa kapwa, at maasahang 
pagbabantay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Mahal kong mambabasa, 
ganito ba ang iyong buhay? Tandaan, walang pagpapagitna lamang 
sa ating espirituwal na labanan. Ang pagiging “maligamgam” ay mag-
anyaya ng pagsumpa mula sa Panginoon (cf. Pahayag 3:16). Kung 
hindi ka sa ganitong paraan na masigasig na nakikipaglaban para sa 
pananampalataya, nag-aambag ka sa pinsala na dulot ng pagtalikod sa 
pananampalataya.

PAG-IISIP: Ako ba ay nasapanganib na mahulog mula sa pag-ibig ng 
Diyos?

PANALANGIN: “Panginoon, huwag na huwang mo akong hayaang 
pigilan ang aking pag-ibig para sa Iyo.”

“Narito, ang paraan ng pag-ibig…”



MIYERKULES, ABRIL 27
JUDE 22-23
2 TIMOTEO 2:24-26

PAKIKIPAGLABAN SA PAGTALIKOD
SA PANANAMPALATAYA (IV)

Sa taimtim na pakikipaglaban para sa pananampalataya, ang ating 
tungkulin para sa iba ay magbubukas din na may pagsalungat, isang 
“pagkakaiba” (Jude 22) o pagkakaiba, na dapat gawin. Mayroong pang-
unawa na dapat gamitin, sa madaling salita; ang parehong kasangkapan 
ay hindi maaaring gamitin para sa bawat pagpapatakbo. Kailangang 
tumugon tayo nang naaangkop sa bawat kalagayan.

Sa ilan, dapat tayong “may kaawaan” (Jude 22). Ang ilan na nahahawakan 
ng maling turo ay nangangailangan ng banayad, mahabaging payo. Hindi 
nila kailangang malakas o hayagan na tuligsain at sumpain! Niloko sila. 
Ang mga ito ay may mga pasang tambo, at kung hindi sila sisirain ng 
Tagapagligtas (cf. Mat 12:20), paano natin magagawa? Kahit na ang 
lantarang pagtanggi ng Panginoon, tulad ng kay Pedro, ay nakatanggap 
ng maawaing pagpapanumbalik sa mga baybayin ng Galilea!

Gayunpaman, sa iba, ang kailangan ay hindi pagkahabag, kundi “takot”. 
Sila ay nasa malaking panganib. Ang mga ito ay parang nasaapoy, at 
dapat hilahin. Tulad ng nangyari kay Lot, na “nagtagal” habang ang 
apoy ng paghatol ay nalalapit na, at kailangang hawakan sa kamay at 
hinugot mula sa Sodoma (Gen 19:15-16), ganoon din ang mga ito. Ang 
kailangan ng gayong mga tao ay sawayin nang mahigpit, “upang sila 
nawa ay mapagaling sa pananampalataya” (Tito 1:13). Ang oras para sa 
“kahabagan” ay lumipas na.

Minamahal na mambabasa, nakikita ninyo na ang “maalab na makipaglaban 
para sa pananampalataya” (Jude 3) ay hindi lamang nangangahulugang 
pakikipagtalo, o pakikipagtunggali; ito ay hindi simpleng pangkatalinuhan 
na ehersisyo, isang palitan ng palagay sa palengke ng mga akala. Usapin 
ito ng buhay. Masigasig tayong makikipaglaban para sa pananampalataya 
sa pamamagitan ng pagpapatupad nito sa ating sariling buhay, at 
paghahangad na payuhan ang iba - ang ilan, may pagtitiis at kahabagan; 
ang iba, kung kinakailangan, ay may takot - na gawin ang pareho.

PAG-IISIP: Ang katotohanan ay para sa buong buhay ko, hindi lamang 
sa aking isipan.

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong masigasig na ipaglaban ang 
pananampalataya.

“…Ang lingkod ng Panginoon
hindi dapat magsikap…”



HUWEBES, ABRIL 28
JUDE 24
JUAN 10:27-30

ANG ATING TAGABANTAY MULA
SA PAGTALIKOD SA PANANAMPALATAYA (I)

Tinapos ni Jude ang kanyang sulat sa pamamagitan ng pagbalik sa kung 
saan siya nagsimula. Samantalang binuksan ni Jude ang kanyang sulat 
sa pamamagitan ng pagpatunay kung sino ang mga mananampalataya 
na nasa liwanag ng gawain ng tatluhang Diyos, isinara niya ang sulat sa 
pamamagitan ng pagtuon sa Diyos mismo. Ang dakilang pagpapala ng 
mga talata 24 at 25 ay naglalayong ang ating mga isipan mula sa putik at 
gulo ng hidwaan, at sa Kanya na walang hanggan at kataas-taasan, at kung 
kanino ang pang huling tagumpay at kagalakan ay nasisiguro at tiniyak.

Tulad ng pagbigay ni Jude ng kanyang sulat sa “sila na… pinanatili kay 
Jesu-Cristo” (Jude 1), kaya ngayon ay pinatutunayan niya na ang Diyos 
ay ang “makakakayang mag-ingat sa inyo mula sa pagkahulog” (Jude 24). 
Una, sa isang mapagpakumbabang kaisipan. Kahit na tanggihan natin 
ang mga tumalikod na ito, at tanggihan ang kanilang pagmamataas at 
kanilang maling aral, pinapaalalahanan tayo na, para sa biyaya ng Diyos, 
hindi tayo mas mahusay kaysa sa kanila.

Pangalawa, ito rin ay nakakapag panatag ng pag-iisip. Sa pagsaalang-alang 
ng panganib at pagtalikod sa pananampalataya sa mga huling araw na ito, 
nakapagpapasiglang makita ang ating sarili bilang “pinanatili kay Jesu-
Cristo” (Jude 1) at tumingin sa Diyos, sa lahat ng ating pakikipaglaban 
para sa pananampalataya, bilang Isa na may kakayahang panatilihin tayo 
mula sa pagkahulog. Anong kaginhawaan ang maalala ang mga salita ng 
Panginoong Jesus: “Ang aking mga tupa ay nakikinig sa tinig ko, at nakikilala 
ko sila, at sila ay sumusunod sa akin: at ako ay nagbibigay sa kanila ng 
walang-hanggang buhay; at sila ay hindi kailanman mapapahamak, ni 
maaagaw sila ng sinumang tao mula sa aking kamay. Ang aking Ama, na 
nagbigay sa kanila sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat; at walang taong 
makakayang agawin sila mula sa kamay ng aking Ama” (Juan 10:27-29).

Mahal kong mambabasa, kung ang kalungkutan ng kalagayang espiritwal 
ng mundo ay mabigat sa iyo, at natatakot ka para sa kaligtasan ng iyong 
sariling kaluluwa, maglakas-loob ka.

PAG-IISIP: Kung tunay na naniniwala ako kay Jesus, ay ligtas ako sa 
Kaniyang kamay.

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako sa Iyo, Panginoon, dahil Kayo ay 
nakapagpigil sa aking pagkahulog.

“Aking mga tupa…ay hindi
kailanman mamamatay…”



BIYERNES, ABRIL 29
JUDE 24
1 CORINTO 6:9-11

ANG ATING TAGAPAGTAGO MULA SA APOSTASIYA (II)

Muli, tulad ng pagbigayni Jude sa kanyang sulat sa “kanila na pinaging-
banal ng Diyos na Ama” (Jude 1), sa ngayon ay pinatunayan niya na 
ang Diyos ay ang Isa “na makakayang…magharap sa inyo nang walang 
kapintasan sa piling ng kanyang kaluwalhatian na may lubhang kagalakan” 
(Jude 24).

Sa muli ay magpakumbaba tayong alalahanin na tayo ay puno ng mga 
pagkakamali, kahinaan, karumaldumal at kakila-kilabot na mga kasalanan; 
ngunit tayo ay nahugasan, pinabanal, “pinawalang-sala sa pangalan 
ng Panginoong Jesus, at sa pamagitan ng Espiritu ng ating Diyos” (1 Cor 
6:11). Ang Diyos at ang Diyos lamang ang may kakayahang iharap tayo 
na “walang kasalanan” sa Kanyang harapan. Kahit na hinahangad nating 
iligtas ang iba, ang ilan na may kahabagan at may tiyaga, ang iba ay may 
labis na pangmadalian, pinapaalalahanan tayo na ngunit para sa biyaya ng 
Diyos sa pagtutuwid, pagpabanal, at paghuhugas ng mga makasalanan sa 
pamamagitan ng dugo ni Cristo, lahat ay walang kabuluhan.

At sa muli, ito ay isang malaking pampatibay loob din sa amin. Sapagkat 
ang Diyos ang Isa na maghaharap sa atin bilang “walang kapintasan sa 
piling ng kaniyang kaluwalhatian na may lubhang kagalakan,” tayo ay 
panatag na walang makakapigil sa kaganapang nito. Sa pagkakaroon ng 
paniniwala sa Panginoong Jesu Cristo, at sa pagkakaroon ng matapat, 
mataimtim na pakikipaglaban para sa pananampalataya, alam natin na 
kapag tumayo tayo sa harap ng Kanyang presensya sa huling araw, tayo ay 
magiging “walang kapintasan.”

Minamahal na mambabasa, hindi ba magiging “labis na kagalakan” 
na tumayo nang gayon sa harapan ng Diyos? At kung panatag tayo 
na ganyan talaga ang magiging atin, hindi ba natin matitikman ang 
“labis na kagalakan” kahit ngayon? Oo, nakikita natin ang pagtalikod 
sa pananampalataya sa bawat panig; oo, ang espirituwal na labanan ay 
nakakapagod at nakakahapo; oo, tila minsan na “ang maka-diyos na tao 
ay tumigil” at “ang matapat ay nabigo mula sa mga anak ng mga tao” (Awit 
12:1), ngunit mayroon tayong pangako ng Isa ang mga salita ay “dalisay 
na mga salita: tulad ng pilak na sinubukan sa isang pugon ng lupa, nalinis 
ng pitong beses” (Awit 12: 6). Kahit gaano kahirap ng araw, ang mga 
Cristiano ay may dahilan na “magalak sa Panginoon lagi” (Fil 4:4).

PAG-IISIP: Mayroong “labis na kagalakan” sa laging pagtingin sa Diyos.

PANALANGIN: Panginoon, tulungan mo akong magalak sa Iyo!

“… Ngunit kayo ay hinugasan,
ngunit kayo ay pinabanal,

ngunit kayo ay Itinuwid…”



SABADO, ABRIL 30
JUDE 25
EFESO 1:3-6

ANG ATING TAGABANTAY MULA SA PAGTALIKOD SA 
PANANAMPALATAYA (III)

Ang pangwakas na pagpapatunay ng dakilang pagpapala na ito ay sa 
Diyos bilang “iisang maalam na Diyos na ating Tagapagligtas” (Jude. 25). 
Siya ay “maalam” – nakakaalam ng lahat ng bagay at perpekto sa lahat ng 
Kanyang mga plano at disenyo (at wala nang iba na katulad Niya). Ang 
kanyang balak ng kaligtasan ay isang perpektong plano. Ang kanyang atas 
ng pagpili at pagtadhana ay isang perpektong atas.

Samakatuwid, ang nakikita natin sa paligid, ay bahagi ng paglalahad ng 
iisang walang hanggan, perpekto at matalinong balak ng “iisang maalam 
na Diyos.” Ang mga tumalikod sa pananampalataya, para sa lahat ng 
kanilang kasamaan, at para sa lahat ng pinsalang idinudulot nila, na 
“mula pa noon ay itinalaga na sa kahatulang ito” (Jude 4). Ang pagtalikod 
sa pananampalataya sa mga huling araw ay “sinabi noon ng mga apostol 
ng ating Panginoong Jesu-Cristo” (Jude 17). Gayunma’y hindi mawari ang 
biyaya na tatangapin natin, na tayo ay dapat na “tinawag” (Jude 1) bilang 
bahagi ng parehong banal na plano ng “iisang maalam na Diyos”.

Dapat tayong mapuno ng papuri at pasasalamat na ang “iisang maalam 
na Diyos” na ito ay talagang “ating Tagapagligtas,” dahil sa Kanyang 
pinakamataas na biyaya at awa sa atin. Nabubuhay tayo ngayon upang 
luwalhatiin Siya; at lahat ng ginagawa natin, kabilang na ang ating 
pakikipaglaban para sa pananampalataya, ay hindi para sa ating 
kaluwalhatian kundi sa Kanya. Tunay na, “alinsunod sa pagkapili niya 
sa atin sa kaniya bago pa ang pagtatag sa sanlibutan, upang sa pag-ibig 
ay dapat tayong maging banal at walang kapintasan sa harap niya…sa 
kapurihan ng kaluwalhatian ng kaniyang biyaya, kung paanong nagawa 
niya tayong mga tinanggap sa iniibig” (Efe 1:4-6).

Mahal na mambabasa, kahit na sa init ng labanan, huwag ninyong alisin 
ang inyong mga mata sa Diyos. Ang pinakahuling kalalabasan at hangarin 
sa lahat ng ating masigasig na pakikipaglaban para sa pananampalataya ay 
ang kaluwalhatian ng Diyos; na ang lahat ng kaluwalhatian at kamahalan, 
kapangyarihan, ay maitalaga sa Kanya na Hari ng mga hari, at Panginoon 
ng mga Panginoon, na naghahari magpakailanman at kailanman. Amen.

PAG-IISIP: Nabubuhay ba ako na parang ang aking pangunahing layunin 
ay luwalhatiin ang Diyos?

PANALANGIN: Amang nasa langit, tulungan mo akong luwalhatiin Ka 
sa lahat ng aking ginagawa.

“…Na tayo dapat
…sa papuri ng kaluwalhatian

ng kanyang biyaya…”



ARAW NG PANGINOON, MAYO 1
MATEO 16:13-18
1 PEDRO 2:9-10

ANG KAHULUGAN NG “SIMBAHAN”

Ang salitang Ingles na “church,” tulad ng German kirche at ang Scotch kirk, 
ay nagmula sa Greek na pang-uri, kyriakon, na nangangahulugang “Lord’s”. 
Maaari itong tumutukoy sa mga tao ng Panginoon sa pangkalahatan, sa 
anumang partikular na pangkat ng mga tao ng Panginoon, o sa gusali 
kung saan sumasamba ang mga tao ng Panginoon (1 Cor 11:20; Pahayag 
1:10).

Ang salitang isinalin sa “simbahan” sa Bagong Tipan ay ekklesia. Ang 
pangalang ito ay nauugnay sa pandiwang “ekkaleo” na nangangahulugang 
“tumawag”. Bagaman ang takda ay ginamit para sa isang ‘secular’ na 
pagpupulong (Mga Gawa 19:32, 41), sa isang dalubhasang pang-eklesyal 
na kahulugan, tumutukoy ito sa isang pagpupulong o isang pangkat ng 
mga tinawag na mga tao, na nahiwalay sa Diyos.

Ang simbahan ay minsang tinukoy sa Banal na Kasulatan nang 
walang paggamit ng mismong salitang ito. Si Pedro ay sumulat sa 
mga Cristiyano sa malawak na lugar na ngayo’y tinatawag nating 
Asia Minor, “Datapuwa’t kayo ay piniling salinlahi, isang maharlikang 
pagkasaserdote, iisang banal na bansa, kakaibang mga tao; upang dapat 
ninyong ipahayag ang mga kapurihan niya na tumawag sa inyo palabas sa 
kadiliman, patungo sa kaniyang kamangha-manghang kaliwanagan: Na 
nang panahon nakalipas ay hindi isang bayan, ngunit ngayon ay bayan ng 
Dios: na hindi nagkamit ng kahabagan, datapuwa’t ngayon nagkamit ng 
kahabagan.” (1 Ped 2:9-10).

Sa pagsusulat sa mga Cristiyano sa Corinto, pinag-uri-uri sila ni Pablo 
kasama ang buong hindi nakikitang simbahan (1 Cor 1:2). Ito ang hindi 
nakikitang simbahan bilang kabuuan na tinutukoy ni Paul nang sumulat 
siya, “Na ngayon ay nagagalak sa aking mga paghihirap para sa inyo, at 
mapuno yaong kakulangan sa mga pagdurusa ni Cristo sa aking laman 
alang-alang sa kaniyang katawan, na ito ay ang simbahan” (Col 1:24).

PAG-IISIP: Ang Simbahan ba ay isang gusali o mga tao?

PANALANGIN: Mahal ko ang Iyong Simbahan, O Panginoon.

“Sa ibabaw ng malaking
batong ito itatayo ko

ang aking simbahan.”



LUNES, MAYO 2
2 CORINTO 11:2-3
EFESO 5:21-32

ANG MAPAPANGASAWA NI CRISTO (I)

Mayroong isang mahiwagang pagsasama sa pagitan ng mga 
mananampalataya at ni Cristo. Ang pagkakaisang ito ay napapasok kapag 
ang isang tao ay muling ipinanganak. Ang mahiwagang pagsasamang ito 
ay higit pa sa natural na pakikisama. Ito ay isang pagsasama ng isang higit 
sa karaniwan na utos sa Banal na Espiritu. Iyon ang dahilan kung bakit sa 
Banal na Kasulatan ang tunay na Iglesya ay kilala bilang (1) ang ikakasal 
kay Cristo, at (2) ang katawan ni Cristo.

Sa buong Banal na Kasulatan ang ugnayan sa pag-aasawa ay 
patalinghagang ginamit upang ipahiwatig ang ugnayan sa pagitan ng 
Diyos at ng Kanyang mga tao. Sa Lumang Tipan, ang Israel, bilang mga 
tao ng Diyos, ay inihambing sa isang asawa, at ang idolatriya ay madalas 
na tinutukoy bilang hindi pagsunod sa ugnayan ng kasal. Tingnan lalo na 
ang unang tatlong kabanata ng hula ni Oseas.

Sa katulad na talinghaga, si Pablo ay sumulat sa Simbahan ng Corinto, 
“Sapagka’t ako’y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Dios: 
sapagka’t kayo’y aking pinapagasawa sa isa, upang kayo’y maiharap ko 
kay Cristo na tulad sa dalagang malinis. Nguni’t ako’y natatakot, baka sa 
anomang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kaniyang 
katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pagiisip na kay 
Cristo ay pasamain.” (2 Cor 11:2-3).

Ang ugnayan sa pag-aasawa sa pagitan ni Cristo at ng Kanyang Iglesya 
ay inilarawan nang malawakan sa Efeso 5:21-32. (Tingnan din ang 1 
Cor 7; 11:1-16; 14:34-35; 1 Tim 2:9-15; 3:11-12; Tito 1:6; 2:5; 1 Ped 3:7). 
Binibigyang diin sa Efeso 5:21 ang pangangailangan ng mga Cristiyano 
na isuko ang mga sarili sa isa’t isa sa takot ng Diyos. Saka ipinakilala niya 
ang talakayan tungkol sa ugnayan ng kasal nang may pagpapayo sa mga 
talata 22 at 23.

Ang Efeso 5:21 ay nagdidiin sa pangangailangan ng mga Cristiyanong 
magsumite ng ating mga sarili sa isa’t-isa sa takot ng Diyos. Ipinakikilala 
niya ang talakayan ng relasyon sa kasal sa payo sa talata 22 at 23. Si Pedro 
ay nagbigay ng parehong utos sa 1 Pedro 3:1 at 2.

PAG-IISIP: Naging tapat ba ako sa aking asawa?

PANALANGIN: Panginoon, nais kong maging tapat sa Iyo, at Ikaw lang 
ang sasambahin.

“…sapagka’t itinakda ko kayong 
ipakasal sa isang asawa.”



MARTES, MAYO 3
EFESO 5:21-32
COLOSAS 3:18-19

ANG MAPAPANGASAWA NI CRISTO (II)

Tiyak, na ang paghahambing ng Simbahan na nauugnay kay Cristo ay 
ang paghahambing ng tugon ng pag-ibig. Ang gayong mapagmahal na 
relasyon sa pag-aasawa ay inilarawan ni Pablo sa Colosas 3: 18-19.

Dahil natural na ang asawang lalaki ay dapat maging tagapagpasimula 
ng pag-ibig sa pag-aasawa, gayon din sa pag-ibig sa pagitan ni Cristo at 
ng Simbahan, “Iniibig natin siya, dahil siya ang unang umibig sa atin.” 
(1 Juan 4:19). Tulad ng natural na pagkalungkot ng isa kapag ang pag-
ibig ay hindi sinalubong ng pagtugon, ngunit sa halip ay lamig, kaya 
si Cristo ay nalulungkot sa espirituwal na kawalang pakialam. Ang 
Iglesya sa pamamagitan ng mga pagpahiwatig ng Banal na Espiritu ay 
dapat tumugon ng pag-ibig sa pag-ibig ni Cristo. Ipinapakita ng buong 
kaugnayang –kahulugan na ang uri ng pagsumite at pagpapasakop na 
tinutukoy dito ay ang pagsusuklian ng pag-ibig. Si Cristo ay nagpapakita 
ng mapagmahal na pagkapunong-pangulo, at ang Simbahan ay 
tumutugon nang may mapagmahal na pagsuko.

Ang layunin ng pagsasailalim ng pag-ibig sa Iglesia sa pag-ibig kay Cristo 
ay karagdagang sinabi, “Upang kaniyang pakabanalin ito, na nilinis sa 
pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay 
maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot 
o anomang gayong bagay; kundi ito’y nararapat maging banal at walang 
kapintasan.” (Efeso 5:26-27).

Ang pag-ibig ni Cristo sa mahiwagang pagsasama sa pagitan ni Cristo at 
ng Iglesya ay nakatagpo ng malinaw na pagpapahayag sa mga sumusunod 
na salita, “Sapagka’t walang taong namuhi kailan man sa kaniyang sariling 
laman; kundi inaalagaan at minamahal ito, maging gaya ng Panginoon sa 
simbahan: sapagka’t tayo ay mga bahagi ng kaniyang katawan, ng kaniyang 
lamanat ng kaniyang mga buto. Sapagka’t sa dahilang ito ay iiwan ng lalaki 
ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa, at silang 
dalawa ay magiging iisang laman.” (Gen 2:24; Mateo 19:5). “Ito ay isang 
dakilang misteryo: datapuwa’t ako ay nagsasalita patungkol kay Cristo at 
sa simbahan” (Efeso 5:28-33).

PAG-IISIP: Naging mapagmahal ba ako sa aking asawa?

PANALANGIN: Mas higit na pag-ibig sa Iyo, O Panginoon!

“Kaya’t dapat mahalin ng mga
lalake ang kanilang mga asawa gaya

ng kanilang sariling mga katawan.”



MIYERKULES, MAYO 4
EFESO 5:25-33
PAHAYAG 19:6-9

ANG HAPUNAN NG KASALAN NG KORDERO

Walang ibang parte ng Banal na Kasulatan na ang pag-ibig ni Cristo 
para sa Kanyang Iglesya ay inilagay sa matindi o higit na nakakaantig na 
mga takda kaysa sa Efeso 5:25 hanggang 33. Ang “pag-ibig” dito ay hindi 
philia, ang pag-ibig sa pagkakaibigan, hindi ito eros, ang pangunahing na 
salitang Griyego para sa pag-ibig sa pagitan ng mag-asawa. Ito ay agape, 
ang malalim, malakas, malawak, wasto, espirituwal na salita para sa pag-
ibig ng Diyos (Roma 5:5). Ang pag-ibig na ito ay matatagpuan hindi 
lamang sa sarili, kundi pati na rin sa totoong Simbahan, na, bilang isang 
katawan, ay nakagapos sa mahiwagang pakikipag-isa kay Cristo.

Ang katuparan sa relasyon ng kasal na ito sa pagitan ni Cristo at ng 
Kanyang Iglesya ay hinulaan sa Pahayag 19:6-9, “At narinig ko ang waring 
isang tinig ng malaking karamihan, at gaya ng lagaslas ng maraming 
mga tubig, at gaya ng ugong ng malalakas na pagkulog, na nagsasabing, 
Alleluia: sapagka’t ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat 
ay naghahari. Tayo ay matuwa at magalak, at magbigay ng karangalan sa 
kaniya: sapagka’t ang kasalan ng Kordero ay sumapit na, at ang kaniyang 
asawa ay naihanda na ang kaniyang sarili. At sa kaniya ay ipinagkaloob 
na siya ay dapat madamitan ng pinong lino, na malinis at maputi: 
sapagka’t ang pinong lino ay ang katuwiran ng mga santo. At sinabi niya 
sa akin, Isulat, Mapapalad sila na mga tinawag sa hapunan ng kasalan ng 
Kordero.” Ang hapunan ng kasalan ng Kordero ay gaganapin pagkatapos 
ng pagkuha ng Simbahan, at bago ang huling labanan ng Armageddon.

Matapos ang isang libong taong paghari ni Cristo sa lupa, pagkatapos 
ng huling paghihimagsik nina Gog at Magog, pagkatapos ng huling 
hatol ng Dakilang Puting Trono, pagkatapos ng pagkawasak sa apoy ng 
kasalukuyang sansinukob, at pagkatapos ng paglikha ng isang bagong 
langit at isang bagong lupa, darating ang Bagong Jerusalem mula sa langit. 
Si Juan ay nagkaroon ng unang sulyap sa banal at makalangit na lungsod, 
ang Bagong Jerusalem, “na nakahandang gaya ng isang kasintahang-
babae na nagagayakan para sa kaniyang asawa” (Pahayag 21:2, 10-11).

PAG-IISIP: Ang pinakamagandang hapunan sa kasal ay hindi pa 
nagaganap! 

PANALANGIN: Panginoon, nawa’y bihisan mo ako ng malinis na lino 
ng Iyong kabutihan, malinis at maputi, upang ako ay maging karapat-
dapat na makisalo sa kasal-hapunan ng Kordero.

“…ang kasalan ng
Kordero ay sumapit na.”



HUWEBES, MAYO 5
EFESO 4:1-13
EFESO 5:21-33

ANG KATAWAN NI CRISTO

Bilang babaeng ikakasal kay Cristo, ang Iglesya din ang Kanyang 
katawan. Ang talinghaga ng babaing ikakaksal at ng katawan ay talagang 
iisa. Maraming beses sa Efeso 5:21-33, binanggit ni Pablo ang dalawang 
talinghaga na magkasabay. Sa talata 23, sinabi niya na si Cristo ay 
ang “tagapagligtas ng katawan” sa Kanyang relasyon bilang Asawa ng 
Simbahan. Muli sa talata 28, ang mga asawang lalaki na minamahal ang 
kanilang mga asawa, ay minamahal ang “kanilang sariling mga katawan”. 
Ipinapaalala sa talata 30 na “tayo ay mga bahagi ng kaniyang katawan”, 
at ang 31 ay sumipi sa Genesis 2:24 na may pagsangguni sa pag-aasawa.

Marahil ang pinakamalakas na aral na itinuro ng talinghaga ng 
katawan ay ang aral sa mahiwagang espirituwal na pagkakaisa ng mga 
mananampalataya, bilang mga miyembro ng katawan ni Cristo (Roma 
12:5; Efe 4:25).

Ang pagkakaisa ng mga naniniwala sa katawan ni Cristo ay masidhing 
binigyang diin ni Pablo: “At inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim 
ng kanyang mga paa, at ibinigay siya upang maging pinuno ng lahat ng 
mga bagay sa iglesya, Na kanyang katawan, ang kaganapan na siyang 
pumupuno sa lahat lahat” (Efe 1:22-23, cf. Col 1:18); “ng buong kababaan 
at kaamuan, na may pagbabata, magtiisan sa isa’t isa sa pag-ibig; Na 
nagsusumikap na ingatan ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng 
kapayapaan. Mayroong iisang katawan, at iisang Espiritu, maging gaya ng 
kayo ay tinawag sa iisang pag-asa ng inyong pagkatawag; Iisang Panginoon, 
iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Diyos at Ama ng lahat, 
na nasa ibabaw ng lahat, at sumasalahat, at nasa inyong lahat” (Efe 4:2-6).

Ang layunin ng maraming mga kaloob ay ibinigay ni Cristo sa iba`t ibang 
mga bahagi ng Kanyang katawan ay “para sa ikasasakdal ng mga santo, 
para sa gawain ng ministeryo, para sa ikatitibay ng katawan ni Cristo: 
Hanggang sa tayong lahat ay dumating sa pagkakaisa sa pananampalataya, 
at sa kaalaman ng Anak ng Diyos, sa isang sakdal na lalaki, sa sukat ng 
pangangatawan ng kapunuan ni Cristo” (Efeso 4:12-13).

PAG-IISIP: Maaari bang ang Iglesya, ang katawan ni Cristo, ay magiging 
walang kasalanang perpekto sa kasalukuyang panahon?

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong lumago sa pagiging katulad 
ni Cristo sa bawat araw hanggang sa maabot ko ang walang kasalanang 
kasakdalan sa araw ng pagbabalik ni Cristo.

“Para sa pagpapatibay
ng katawan ni Cristo.”



BIYERNES, MAYO 6
COLOSAS 3:1-15
1 CORINTO 6:13-20

ANG PAGKAKAISA NG KATAWAN NI CRISTO

Ang pagkakaisa ng katawan ni Cristo ay nangangahulugang kapayapaang 
Cristiyano (Col 3:15). Anong maluwalhating kaisipan, ang kapayapaan ni 
Cristo, ang mahinahong katahimikan ng puso at isipan na nakasalalay sa 
budhi na ganap na sumuko sa kalooban ng Diyos!

Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang mananampalataya 
ay hindi mahaharap sa anumang mga suliranin sa kanyang buhay. 
Halimbawa, si Pablo ay nakaranas ng matinding pagkabalisa sa Troas (2 
Cor 2:12-13) at sa Macedonia (2 Cor 7:5-6). Gayunpaman, pagpapalain 
ng Diyos ang Kanyang mga tao ng Kanyang kapayapaan na Siya lamang 
ang maaaring magbigay kapag sila ay namuhay sa buhay na ganap na 
naaayon sa kalooban ni Cristo.

Sinabi ni Pablo, “Ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga 
pagkain: nguni’t kapuwa iwawasak ng Dios yaon at ang mga ito. Datapuwa’t 
ang katawan ay hindi sa pakikiapid, kundi sa Panginoon; at ang Panginoon 
ay sa katawan: At muling binuhay ng Dios ang Panginoon, at muling 
bubuhayin naman tayo sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan. 
Hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap 
ni Cristo? kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Cristo, at gagawin kong 
mga sangkap ng isang patutot? Huwag nawang mangyari. O hindi baga 
ninyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot, ay kaisang katawan niya? 
sapagka’t sinasabi niya, Ang dalawa ay magiging isang laman. Nguni’t ang 
nakikisama sa Panginoon, ay kaisang espiritu niya. Magsitakas kayo sa 
pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng 
katawan; nguni’t ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa 
kaniyang sariling katawan. O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong 
katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo 
sa Dios? at hindi kayo sa inyong sarili; Sapagka’t kayo’y binili sa halaga: 
luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Dios.” (1 Cor 6:13-20).

PAG-IISIP: Maaari bang ang Simbahang Protestante na naniniwala sa 
kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya sa pananampalataya kay Cristo 
lamang, ay makikiisa sa Simbahang Romano na naniniwala sa kaligtasan 
sa pamamagitan ng mga gawa, pati na rin na sumasamba kay Maria at sa 
mga santo?

PANALANGIN: Ama sa Langit, nais kong gamitin ang mga bahagi ng 
aking katawan upang maluwalhati si Cristo at huwag Siyang ipahiya.

“… ang iyong katawan ay ang
templo ng Espiritung Banal.”



SABADO, MAYO 7
1 CORINTO 12:12-27
ROMA 12:3-11

ANG PAGKAKAUGNAY NG MGA KASAPI
NG KATAWAN NI CRISTO

Ang pinakamahabang talata ng Banal na Kasulatan na tumatalakay sa 
parehong pagkakaugnay ng mga kasapi ng katawan ni Cristo ay ang 1 
Corinto 12:12 hanggang 27.

Upang gumana ang Simbahan at umunlad nang may pagkakasundo, ang 
bawat kasapi ng Simbahan ay dapat malaman na kailangan niya ang ibang 
mga kasapi ng simbahan para lumago sa Panginoon. Walang kasapi ng 
katawan ni Cristo ang hindi kailangan o mas mahalaga kaysa sa isa pa. 
Ang bawat mananampalataya ay may isang natatanging kaloob at isang 
natatanging tungkulin sa loob ng katawan ni Cristo. Sa gayon ay iginiit 
ni Pablo, “Kung sasabihin ng paa, Sapagka’t hindi ako kamay, ay hindi ako 
sa katawan; hindi nga dahil dito’y hindi sa katawan. At kung sasabihin ng 
tainga, Sapagka’t hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan; hindi nga dahil 
dito’y hindi sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan 
naroroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroroon 
ang pangamoy. Datapuwa’t ngayo’y inilagay ng Dios ang bawa’t isa sa mga 
sangkap ng katawan, ayon sa kaniyang minagaling. At kung ang lahat nga’y 
pawang isang sangkap, saan naroroon ang katawan? Datapuwa’t maraming 
mga sangkap nga, nguni’t iisa ang katawan. At hindi makapagsasabi ang 
mata sa kamay, Hindi kita kinakailangan: at hindi rin ang ulo sa mga paa, 
Hindi ko kayo kailangan. Hindi, kundi lalo pang kailangan yaong mga 
sangkap ng katawan na wari’y lalong mahihina: At yaong mga sangkap 
ng katawan, na inaakala nating kakaunti ang kapurihan, sa mga ito 
ipinagkakaloob natin ang lalong saganang papuri; at ang mga sangkap 
nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan; Yamang ang 
mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan: datapuwa’t hinusay 
ng Dios ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri yaong sangkap 
na may kakulangan; Upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa 
katawan; kundi ang mga sangkap ay mangagkaroon ng magkasing-isang 
pagiingat sa isa’t isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat 
ng mga sangkap ay nangagdaramdam na kasama niya; o kung ang isang 
sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na 
kasama niya. Kayo nga ang katawan ni Cristo, at bawa’t isa’y samasamang 
mga sangkap niya.” (1 Cor 12:15-27).

PAG-IISIP: Kailangan ng dalawang kamay upang makapagpalakpak.

PANALANGIN: Panginoon, tulungan mo akong maging isang manlalaro 
ng koponan sa katawan ni Cristo.

“…iisang katawan kay Cristo,
at ang bawa’t isa ay mga

bahagi ng isa’t isa.”



ARAW NG PANGINOON, MAYO 8
1 CORINTO 12:4-11
EFESO 4:11-12

 MGA ESPIRITUWAL NA KALOOB PARA
SA PAGLAGO NG SIMBAHAN (I)

Mayroong mga espirituwal na kaloob para sa lahat ng mga indibidwal na 
kaanib ng katawan ni Cristo (Roma 12:6). Ang bawat mananampalataya 
ay may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos, isa sa isang uri at iba sa iba 
pa (1 Cor 12:6-8; Efeso 4:7-8).

Mayroong apat na listahan ng mga espirituwal na kaloob sa Bagong 
Tipan. Ang mga pagkakaiba-iba sa mga listahang ito, at ang paraan kung 
saan ibinibigay ang bawat isa, ay nagpapahiwatig na walang listahan na 
inilaan na lubos, at na ang mga nasabing kaloob ay hindi kinakailangang 
kaugnay sa mga naka-saad na tanggapan o trabaho. 

Ang listahan sa Roma 12:4-8 ay ang mga sumusunod: (1) propesiya, (2) 
ministeryo (isang napakapangkalahatang termino para sa paglilingkod), 
(3) pagtuturo, (4) payo (o pag-aliw), (5) pagbibigay, (6) pamumuno, (7) 
pagpapakita ng awa.

Ang listahan sa 1 Corinto 12:4-11 ay: (1) karunungan, (2) kaalaman, 
(3) pananampalataya, (4) mga kaloob ng pagpapagaling, (5) mga 
kapangyarihan (marahil ay nangangahulugang mga himala), (6) 
propesiya, (7) nakakaunawang mga espiritu, (8) iba’t ibang mga wika 
(“tongues”), (9) pagsasalin ng mga wika.

Sa 1 Corinto 12:28-31 mayroong dalawang listahan. Sa unang tala 
mayroon tayong (1) mga apostol, (2) mga propeta, (3) mga guro, (4) 
mga kapangyarihan (himala), (5) mga kaloob na pagpapagaling, (6) mga 
pagtulong, (7) mga pamamahala, (8) iba’t ibang mga wika (“tongues”). 
Ang “Mga Pamamahala” ay naisip na nagpapahiwatig ng pagkakaiba-iba 
sa pamumuno sa pagitan ng mga nagtuturong nakakatanda (1 Tim 5:17) 
at mga namumunong mga nakatatanda o gobernador ng simbahan.

Ang listahan na matatagpuan sa Efeso 4:11 ay napakaikli: (1) mga apostol, 
(2) mga propeta, (3) mga ebanghelista, (4) mga pastor at guro. Ang bawat 
isa sa mga ito ay maaaring ituring bilang isang espesyal na trabaho.

PAG-IISIP: “Ang mga kaloob ng Espiritu ay hindi mga kaloob na likas” 
(Calvin).

PANALANGIN: Panginoon, tulungan mo akong tuklasin ang aking 
espirituwal na kaloob upang magamit ko ito para sa ikalulugod ng mga 
banal at sa ikaluluwalhati ng Iyong pangalan.

“… sa ikatitibay ng
katawan ni Cristo…”



LUNES, MAYO 9
1 CORINTO 12:28-31
1 CORINTO 3:6-9

MGA ESPIRITUWAL NA KALOOB PARA
SA PAGLAGO NG SIMBAHAN (II)

Ang Propesiya ay ang tanging espirituwal na kaloob na matatagpuan sa 
lahat ng apat na listahan. Ang mga apostol ay nabanggit sa dalawang mga 
listahan (1 Cor 12:28-29; Efe 4:11). Ang kaloob ng mga wika (“tongues”) 
at ang kaloob sa pagsasalin at pagpapagaling ay nabanggit sa dalawang 
listahan na matatagpuan sa 1 Corinto 12. Ang pagtuturo ay matatagpuan 
sa listahan sa Roma 12, at sa pangalawang listahan sa 1 Corinto 12. Sa 
Efeso 4:11 matatagpuan natin ang kaloob na tinatawag na “mga pastor 
at mga guro”. Itong dalawang tungkulin ng pagpapastol at pagtuturo ay 
isasaalang-alang bilang isang kaloob. Ang bawat pastor (pastol) ay dapat 
maging isang guro at bawat guro ay dapat na isang pastol.

Ang tanggapan ng mga apostol ay isang napaka natatangi at hindi ito 
mananatili sa Simbahan. Labin-dalawa lamang ang mga Apostol na 
kasangkot sa pagtaguyod ng Bagong Tipan na Simbahan, at ang pagsulat 
ng Banal na Kasulatan sa Bagong Tipan. Wala nang pangangailangan ng 
mga Apostol ngayon dahil ang Iglesya ay naitatag na sa buong mundo, at 
ang Banal na Kasulatan ay nabuo at kinilala na. Bukod sa tanggapan ng 
pagka-apostol, ang “ministeryo” (Roma 12:7) ay maaaring isaalang-alang 
na isang sanggunian sa tanggapan ng diyakono. Ang “Mga Pamamahala” 
(1 Cor 12:28) o mga gobernador ay maaaring maging sanggunian ng mga 
namumunong nakatatanda.

Ang mga kaloob ng Espiritu ay sari-sari. Hindi tayo inilaan upang 
magkaroon ng isang lubos na listahan. Ang Espiritu ay humihinga kung 
saan Niya pinipili (Juan 3: 8). Ang tatak ng mga kaloob tulad ng pagka-
apostol, himala, dila, paggaling, at iba pa ay malinaw na hindi para sa 
lahat ng oras at lugar sa Simbahan. Ang bawat miyembro ng Simbahan ay 
binibigyan ng ilang kaloob bilang katibayan ng paninirahang presensya 
ng Banal na Espiritu (tingnan ang Roma 12:6; 1 Cor 7:7; 12:7; Efe 4:7). 
Ang pagpapakita ng Banal na Espiritu sa buhay ng tinubos na indibidwal 
ay tinukoy bilang isang pang-tatak (Efe 1:13; 4:30; 2 Cor 1:22), isang 
natatanging marka ng pagiging totoo bilang isang kasapi ng katawan. 
Ang mga espirituwal na kaloob ay hindi dapat gamitin nang hiwalay.

PAG-IISIP: “Ang mga kaloob ng Espiritu ay ipinamamahagi niya sa 
kanyang sariling kasiyahan” (Calvin).

PANALANGIN: Panginoon, nagpapasalamat ako sa Iyo na ginawa mo 
akong kapaki-pakinabang sa Iyong Simbahan.

“…tayo ay mga kamanggagawa
ng Diyos.”



MARTES, MAYO 10
JUAN 6:51-69
JUAN 14:15-17

ANG SAKRAMENTO NG SIMBAHAN (I)

Sa Westminster Shorter Catechism ang dalawang sakramento, Bautismo 
at Hapunan ng Panginoon, ay ipinakita sa ilalim ng pangkalahatang 
pamulaan ng “paraan ng biyaya”. WSC Tanong 88: “Ano ang panlabas at 
pangkaraniwang pamamaraan kung saan ipinaparating sa atin ni Cristo 
ang mga pakinabang ng pagtubos? Ang panlabas at pangkaraniwang 
paraan kung saan ipinaparating sa atin ni Cristo ang mga pakinabang 
ng pagtubos ay, ang Kanyang mga kautusan, lalo na ang Salita, mga 
sakramento, at panalangin; lahat na ginawang mabisa sa mga hinirang 
para sa kaligtasan.”

Ang isang patunay na ang mga sakramento ay hindi itinuturing na 
panlabas na instrumento sa kanilang sarili para sa paghahatid ng biyaya 
ng Diyos ay ang katotohanan na ang Salita at panalangin ay sinasabi ring 
“panlabas at pangkaraniwang paraan” sa parehong kahulugan ng mga 
sakramento. WSC mga Tanong 89 at 90: “Paanong ang Salita ay mabisa sa 
kaligtasan? Ang Espiritu ng Diyos ang gumagawa ng pagbabasa, ngunit 
lalo na ang pangangaral ng Salita, isang mabisang paraan ng pagkumbinsi 
at pagbago ng mga makasalanan, at pagbuo sa kanila sa kabanalan at 
ginhawa, sa pamamagitan ng pananampalataya tungo sa kaligtasan. 
Paanong ang salita ay basahin at maririnig, na upang ito ay maging mabisa 
sa kaligtasan? Upang ang salita ay maging mabisa sa kaligtasan, dapat 
tayong makibahagi nito na may kasipagan, paghahanda, at panalangin; 
tanggapin ito sa pananampalataya at pagmamahal, itago ito sa ating mga 
puso, at isagawa ito sa atingbuhay. “

Hindi ang gawa ng pagdadala ng Bibliya ang nagpapakita na ang isa ay 
nailigtas. Ang kaligtasan ay hindi nagmula sa pagkakaroon ng Bibliya, 
ngunit sa pamamagitan ng pag-unawa at pagsunod sa mga banal na 
inspirasyong salita na ito sa tulong ng Banal na Espiritu. Patungkol sa 
mga sakramento, itinuro ng WSC Tanong 91, “Ang mga sakramento ay 
naging mabisang paraan ng kaligtasan, hindi mula sa anumang kabutihan 
sa kanila, o sa kanya na nangangasiwa sa kanila; ngunit sa pamamagitan 
lamang ng pagpapala ni Cristo, at ang pagkilos ng Kanyang Espiritu sa 
kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin sila.”

PAG-IISIP: Ang mga sakramento ay panlabas na mga palatandaan ng 
isang panloob na biyaya.

PANALANGIN: Panginoon, tulungan mo akong mabuhay sa 
pananampalataya at hindi sa paningin.

“Siya na naniniwala sa akin
ay mayroong buhay

na walang hanggan.”



MIYERKULES, MAYO 11
1 CORINTO 11:23-26
TITO 3:5 

ANG SAKRAMENTO NG SIMBAHAN (II)

Mayroong dalawang paraan kung saan ang sakramento ng Hapunan 
ng Panginoon ay isang “paraan ng biyaya.” Sinabi ni Jesus, “gawin ninyo 
ito sa pagaalaala sa akin” (1 Cor 11:24-25), na parehong tumutukoy sa 
tinapay at tasa. Dagdag pa ni Pablo, “Sapagka’t sa tuwing kanin ninyo 
ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang 
pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya.” (v 26).

Ang mga sakramento ay hindi kinakailangan para sa kaligtasan, ngunit 
kapaki-pakinabang (1) bilang mga pantulong na gamit-pang tingin 
upang matulungan ang isip ng tao na malaman kung ano ang itinuro sa 
Banal na Kasulatan, at (2) bilang isang pampublikong patotoo sa labas 
ng mundo ng kahulugan ng pananampalataya kay JesuCristo.

Ngayon, ang pariralang, “paraan ng biyaya,” ay hindi dapat bigyan 
ng nakaugalian na interpretasyon na nangangahulugang ang mga 
sakramento mismo ay nagbibigay ng kaligtasan. Dapat bigyang diin na 
ang mga simbahang Independente, Baptist at Presbyterian ay hindi sang-
ayon sa maling kaligtasan ng Romano Katoliko sa paraan ng mga gawa 
sa pamamagitan ng nakaugalian na pagpapanatili ng binyag at misa.

Ang isang Cristiyanong sakramento ay tinukoy bilang “Isang banal 
na kautusan na itinatag ni Cristo, kung saan, sa pamamagitan ng 
mga makatotohanang [pandama] mga palatandaan, si Cristo at ang 
mga pakinabang ng bagong kasunduan, ay kinakatawan, tinatakan, at 
nailapat sa mga naniniwala” (WSC Tanong 92). Ang kahulugang ito, na 
opisyal na sinusunod ng mga Presbyterian, ay walang kakaibang diin na 
denominasyonal, ngunit ipinapahayag ang hinagap na pangkaraniwan sa 
lahat ng mga katawang Protestante. Sa katunayan, bilang isang kahulugan 
lamang, hindi ito katanggap-tanggap sa mga Romano Katoliko.

Ang pangunahing paksa ay (1) na ang mga sakramento ay banal na mga 
kautusan na itinatag ni Cristo, at (2) na ang mga sakramento ay mabisa 
sa ilang mga paraan.

PAG-IISIP: Ang mga sakramento ay “salamin kung saan maaari nating 
pag-isipan ang mga kayamanan ng biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos” 
(Calvin).

PANALANGIN: Panginoon, turuan mo ako ng mga espirituwal na 
katotohanan ng Iyong Salita sa pamamagitan ng mga nakikitang 
palatandaan ng Iyong mga banal na Sakramento.

“Gawin mo ito bilang
pag-alaala sa akin.”



HUWEBES, MAYO 12
ROMA 4:1-11
GENESIS 17:1-11

ANG SAKRAMENTO BILANG MGA TATAK (I)

Ang mga Sakramento ay mga tatak ng Tipan ng Biyaya. Ang salitang, 
“tatak,” ay tumutukoy sa isang nakikitang marka na nagpapatunay ng 
pagiging tunay ng kasunduan, tipan, o pangako, na naintindihan na 
nagpapahiwatig (tingnan ang Genesis 38:18, 25; Exodo 28:11; cf. 1 Hari 
21: 8; Nehemias 9:38; Ester 8: 8; Job 38:14; Jeremias 22:24; 32:10, 44; Dan 
6:17). Kahit na sa ating makabagong kultura, ang isang opisyal na tatak 
ay madalas na ginagamit upang patunayan ang isang kasunduan o isang 
patotoo.

Sa Bagong Tipan ang salitang “tatak” ay ginamit na talinghaga para sa 
isang matibay na patotoo (Juan 3:33). Tinukoy ni Cristo ang katibayan 
ng pagiging totoo ng Kanyang mga pag-angkin bilang “tatak” ng Ama sa 
Kanya (Juan 6:27). Ang bato sa pintuan ng libingan kung saan inilibing si 
Cristo ay literal na “tinatakan” ng opisyal na Romanong pangtatak (Mateo 
27:66). Ang pahayag na “Ipapakita ng PANGINOON kung sino ang kanya” 
(Mga Bilang 16:5), sinasabing ang “tatak” sa pundasyon ng katotohanan 
ng Diyos (2 Timoteo 2:19). Ang mga Cristiyano sa Corinto ay ang tatak 
ng pagka-apostol ni Pablo (1 Cor 9:2). Ang handog ng mga misyonero na 
nakolekta mula sa mga Hentil na simbahan ay ang nasasalat na katibayan 
(isang tatak) ng pagiging tunay ng kanilang pananampalataya (Roma 
15:28). Ang makikitang katibayan ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga 
mananampalataya ay ang tatak o katibayan ng kanilang pagbabagong 
buhay (Efeso 1:13; 4:30; 2 Cor 1:22).

Ang kaugalian ng pagsasalita tungkol sa mga sakramento bilang tatak ni 
“Cristo at ang mga pakinabang ng Bagong Tipan,” ay batay sa katotohanang 
tinukoy ni Pablo ang tanda ng pagtutuli bilang tatak ng pagbibigay-
katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya na mayroon si Abraham 
nang siya ay nasa kalagayan pa ng hindi tuli (Roma 4:11). Tinukoy ni 
Paul ang bautismo bilang “pagtutuli ng mga Cristiyano” (Colosas 2:11-
12). Ang Hapunan ng Panginoon ay kapantay ng isang panlabas na kilos 
ng patotoo, na nagpapakita ng “kamatayan ng Panginoon” (1 Cor 11:26). 
Ang mga sakramento samakatuwid ay ang tatak o panlabas na tanda ng 
ating kaugnayan kay Cristo sa pagbabagong buhay.

PAG-IISIP: Ang isang palatandaan ay hindi nagliligtas, ito ay tumuturo 
lamang sa Tagapagligtas.

PANALANGIN: Purihin ang Panginoon kung paano ka Niya niligtas 
mula sa iyong mga kasalanan.

“At tinanggap niya ang
tanda ng pagtutuli…”



BIYERNES, MAYO 13
COLOSAS 2:6-12
EFESO 1:3-14

ANG SAKRAMENTO BILANG MGA TATAK (II)

Dapat pansinin na walang anumang usapin na ang isang tatak mismo 
ay nagsisilbing mahusay na nakakakumbinsing sanhi ng pagiging wasto 
ng kasunduan, o pangako o kontrata na kinakatawan nito’ Ipinaliwanag 
sa atin ng mga mananangol na ang isang tatak na nakakabit sa isang 
kasulatan ay “mapagpalagay na katibayan” na ang kasulatan ay tunay 
at dapat tanggapin ayun sa halaga. Bilang paraan ng paglalarawan, ang 
diploma ng Far Eastern Bible College ay nagtataglay ng isang gintong 
tatak. Bago igawad ang diploma, ang tatak ay maaaring ikabit sa diploma 
sa anumang oras kung ito ay ipinapalagay ng mga tagapangalaga ng tatak 
na ang mag-aaral ay makukumpleto o nakumpleto ang kanyang pag-
aaral, at na ang diploma sa huli ay napatunayan.

Walang sakramento na nangyayari nang sukat sa parehong oras kung 
saan ang indibidwal ay naniniwala at naging matuwid. Sa kaso ng 
pagbibinyag sa sanggol, ang tatak ay inilapat sa tiwalang inaasahan at 
pag-asang ang bata ay maniniwala at muling ipapanganak. Sa kaso ng 
mga pumupunta sa pananampalatayang Cristiyano bilang may sapat na 
gulang, na hindi napalaki sa pangangalaga ng mga Cristiyano, at hindi 
nabinyagan bilang mga sanggol, at sa usapin ng lahat na nakikibahagi sa 
Hapunan ng Panginoon, kasunod ng kinakailangang pagsusuri sa sarili 
(1 Cor 11:28), ang tatak ay inilalapat kasunod sa oras kung kailan ang 
tao ay ipinapalagay na muling ipanganak. Hindi kailan man natutupad 
ng tatak ang nagagawa ng pagkakatatak bilang totoong anak ng Diyos 
ngunit sa lahat ng mga kasong ito ang tatak ay inilalapat bilang pagsunod 
sa utos ni Cristo, bilang isang panlabas na tanda ng panloob na biyaya 
na may tiwalang inaasahan sa usapin ng mga sanggol, o pinaniniwalaang 
talagang natanggap sa kalagayan ng mga may sapat na gulang.

Dahil ang isang sakramento ay isang palatandaan kung saan si “Cristo 
at ang mga pakinabang ng Bagong Tipan, ay kinakatawan, natatakan, 
at inilalapat sa mga naniniwala”, sa gayon walang pagtatalo tungkol sa 
katotohanang ang mga sakramento ay kumakatawan sa kung anumang 
makakamit ng ating kaligtasan.

PAG-IISIP: “Lahat ng mga palatandaan ay parang patay, maliban sa 
buhay na ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng salita” (Calvin).

PANALANGIN: Panginoon, hayaan mong maipakita ng aking panlabas 
na buhay ang panloob na katotohanan ng isang nabagong puso at isip kay 
Jesu Cristo.

“kayo’y tinatakan ng Espiritu Santo,
na ipinangako.”



SABADO, MAYO 14
MATEO 26:26-28
MARCOS 14:22-24

ANG KAHULUGAN NG HAPUNAN NG PANGINOON (I)

Ang Hapunan ng Panginoon ay tinatawag na “Lord’s Supper” sapagkat 
ito ay itinatag ng Panginoon mismo bago ang Kanyang kamatayan. Ang 
Hapunan ng Panginoon tulad ng Pagbibinyag sa Tubig ay isang panlabas 
na palatandaan ng isang panloob na biyaya. Ito ay ang panlabas na 
nakikitang pagpapakita ng panloob na hindi nakikitang katotohanan ng 
ating kaligtasan.

Ang Hapunan ng Panginoon ay isang sagisag na gawa. Tulad ng singsing 
sa kasal na isinusuot ng mag-asawa ay mga palatandaan at tatak ng isang 
naunang palitan - ang pagpapalitan ng mga panata sa kasal. Bilang mga 
taong makakalimutin, ang mga singsing ay kinakailangang mga paalala 
ng mga panata sa kasal na ginawa. 

Tandaan na ang bautismo sa tubig at ang Hapunan ng Panginoon ay hindi 
makapagliligtas. Ang mga ito ay mga panlabas na sagisag lamang ng isang 
panloob na katotohanan. Tulad ng singsing sa kasal. Hindi singsing ang 
nagkakasal sa isang tao. Kundi panata sa bawat isa.

Ayon sa Westminster Shorter Catechism, “Ang Hapunan ng Panginoon 
ay isang sakramento, kung saan sa pamamagitan ng pagbibigay at 
pagtanggap ng tinapay at alak, alinsunod sa pagtatalaga ni Cristo, 
naipakita ang kanyang kamatayan; at ang mga karapat-dapat na tatanggap 
ay, hindi naghahangad ng makamundo at mahalay na pamamaraan, 
ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ginawang mga kasalo ng 
kanyang katawan at dugo, kasama ang lahat ng kanyang mga pakinabang, 
sa kanilang paglusog at paglaki sa biyaya. “

Ang pagkatalaga ng Hapunan ng Panginoon ay naitala sa lahat ng tatlong 
mga “synoptic” na ebanghelyo sa Mateo 26:26-28, Marcos 14:22-24, at 
Lucas 22:19-20. Kapag nakikibahagi tayo sa Hapunan ng Panginoon, 
naaalala natin ang pagtubos na ginawa ng Panginoon sa krus, at 
kapag makikibahagi tayo nito sa pamamagitan ng pananampalataya, 
nakakatanggap tayo ng espirituwal na tulong at pagpapala upang 
mabuhay sa buhay Cristiyano.

PAG-IISIP: “Ang natatanging layunin ng mga sakramento ay upang 
tumingin tayo kay Cristo para sa lahat ng bagay na kinakailangan sa ating 
kaligtasan” (Calvin).

PANALANGIN: Panginoon, nawa’y ilalapit Mo ako sa Iyong Sarili 
habang sinusunod ko ang mga sakramento na itinatag Mo.

“… dumampot si Jesus ng
tinapay, at pinagpala,
at pinagputolputol…”



ARAW NG PANGINOON, MAYO 15
JUAN 6:51-58
HEBREO 7:27

ANG KAHULUGAN NG HAPUNAN NG PANGINOON (II)

Mayroong apat na pananaw sa hapunan ng Panginoon: (1) 
“Transubstantiation”, (2) “Consubstantiation”, (3) “Symbolical”, at (4) 
“Spiritual Presence.”

Ang “transubstantation” ay ang pananaw ng Romano Katoliko. Sinasabi 
nito na ang tinapay at tasa ay literal na naging katawan at dugo ni Cristo. 
Kapag binibigkas ng pari ang mga salita ni Cristo, “Ito ang aking katawan” 
at “Ito ang aking dugo”, ang tinapay at alak na mahiwagang naging tunay 
na katawan at dugo ni Cristo. Kaya’t kumakain ka talaga ng totoong 
laman at umiinom ng totoong dugo. Minsan inilalagay nila ang manipis 
na tinapay sa isang “monstrance” (isang maliit na paglalagyan na salamin 
na may hawakan na maaaring bitbitin) upang sambahin bilang Diyos. 
Ang manipis na tinapay ay nagiging Diyos. Idolatriya ito. Sinabi din nila 
na sa tuwing sinusunod ang Banal na Komunyon, si Cristo ay ipinako sa 
krus muli. Taliwas ito sa Mga Hebreo 7:27 na nagsasabi sa atin na ibinigay 
ni Cristo ang Kanyang sarili na ng isang beses para sa lahat. Hindi na 
mauulit ang kanyang kamatayan.

Sa Juan 6:53, sinabi ni Jesus sa mga alagad na kumain ng Kaniyang laman at 
uminom ng Kanyang dugo. Nang sinabi Niya ito hindi nangangahulugan 
na literal na kainin ang Kanyang tunay na laman at literal na pag-inom 
ng Kanyang totoong dugo. Malinaw na sinasabi sa atin ng kaugnay na 
kahulugan na ang pagkain ng Kanyang laman at pag-inom ng Kanyang 
dugo ay dapat gawin nang espiritwal. Ito ay isang pagpapakain sa espiritu. 
Ang Kanyang walang kasalanan na katawan ay ipinako sa krus at ang 
Kanyang dugo ay ibinuhos. Sinasabi ni Jesus sa mga tao sa Juan 6:53 na 
maniwala sa Kanya - na makisalo sa Kanya nang espiritwal. Ang katawan 
at dugo ay tumuturo sa ginawa ni Cristo sa krus. Kapag naniniwala tayo 
sa lahat ng ginawa ni Jesus sa krus, ang Kanyang binuhos na dugo at ang 
Kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay, tayo ay maliligtas.

Ang pananaw ng Romano Katoliko sa transubstantiation sa gayo’y 
idolatriya, pamahiin, at kalapastanganan, at dapat tanggihan.

PAG-IISIP: “Ang unang layunin ng mga sakramento ay upang tulungan 
ang ating pananampalataya sa Diyos; ang pangalawa, upang magpatotoo 
sa ating pagtatapat sa harap ng mga tao” (Calvin).

PANALANGIN: Panginoon, nais kong magpatotoo sa harap ng 
aking pamilya at mga kaibigan na Ikaw ang aking Panginoon at aking 
Tagapagligtas.

“…ang tinapay na aking
ibibigay ay ang aking laman,

sa ikabubuhay ng sanglibutan.”



LUNES, MAYO 16
JUAN 6:51-58
HEBREO 7:27

ANG KAHULUGAN NG HAPUNAN NG PANGINOON (III)

Ang pananaw ng Lutheran sa Hapunan ng Panginoon ay nagmula 
kay Martin Luther. Bago ang kanyang kaligtasan, si Luther ay isang 
napakataimtim na Romano Katolikong monghe. Sinabi niya, “Ako ay 
talagang isang banal na monghe, at sinunod ang mga patakaran ng aking 
kapisanan nang mas mahigpit kaysa sa maipapahayag ko. Kung sakaling 
ang isang monghe ay maaaring makakuha ng langit sa pamamagitan 
ng kanyang mga gawaing monghe, tiyak na may karapatan ako rito.” 
Sa biyaya ng Diyos, napagtanto ni Luther na ang kaligtasan ay puro sa 
pananampalataya at hindi sa mga gawa. Humiwalay siya sa Simbahang 
Romano Katoliko at sinimulan ang kilusang Protestante na nangangaral 
ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan lamang ng biyaya, sa 
pamamagitan lamang ng pananampalataya, at kay Cristo lamang.

Bagaman tinanggihan ni Luther ang pananaw ng Romano Katoliko sa 
kaligtasan, hindi niya buong tinanggihan ang pananaw ng Romano 
Katoliko sa “transubstantiation”. Bagaman tinanggihan niya na ang 
tinapay at tasa ay literal at mahiwagang naging laman at dugo ni Cristo 
(sa kanya ang tinapay ay tinapay pa rin, at ang alak ay alak pa rin), 
naniniwala siya na ang katawan at dugo ni Cristo ay naroroon, kasama, at 
sa ilalim ng tinapay at alak.

Ang pananaw ni Luther ay tinatawag na “consubstantiation”. Gumamit 
si Luther ng isang tanso na bakal na pinainit ng apoy bilang isang 
paglalarawan. Ang bakal matapos itong mainit ay nananatiling bakal, 
ngunit ngayon ay may sangkap ng init, at ang init ay nasa bakal mismo, 
kasama ang bakal, at nasa paligid ng bakal.

Si Luther tulad ng mga Romano Katoliko ay nabigong maunawaan na ang 
katawan at dugo ay tanggapin na matalinghaga at espirituwal. Si Cristo ay 
hindi pisikal na nasa tinapay at alak. Tulad nito, ang kanyang pananaw 
sa “consubstantiation” na katulad ng “transubstantiation” ay dapat na 
tanggihan din bilang hindi Biblikal.

PAG-IISIP: “Ang mga sakramento ay tulong ng ating pananampalataya at 
mga karagdagan ng doktrina” (Calvin).

PANALANGIN: Panginoon, nagpapasalamat ako sa Iyo sa Iyong mga 
sakramento na tumutulong sa akin sa pag-unawa sa iyong nagawa upang 
iligtas ako mula sa aking mga kasalanan.

“…gawin ninyo ito sa
tuwing kayo’y magsisiinom,

sa pagaalaala sa akin.”



MARTES, MAYO 17
1 CORINTO 11:23-34
PAHAYAG 19:7-9

ANG KAHULUGAN NG HAPUNAN NG PANGINOON (IV)

Si Ulrich Zwingli ay isang Swiss na Repormador na nagturo na ang 
Hapunan ng Panginoon ay isang sagisag lamang sa paggunita sa ginawa 
ng Panginoon sa krus. Ibinatay niya ito sa mga salita ni Jesus sa 1 Corinto 
11:24, “gawin ito bilang pag-alala sa akin”. Sinabi ni Zwingli na ang 
tinapay at tasa ay kumakatawan lamang sa katawan at dugo ni Cristo. 
Gayunpaman, mayroong isang kakulangan sa kanyang pananaw: Nabigo 
siyang tingnan ang espirituwal na presensya ni Cristo sa mga elemento 
na itinuro ni Calvin.

Sumang-ayon si Calvin kay Zwingli na ang mga elemento ay 
kumakatawan sa katawan at dugo ni Cristo. Ginamit ni Calvin ang mga 
salitang “simbolo”, “mga palatandaan”, at “mga imahe,” upang ipaliwanag 
ang kahulugan ng tinapay at tasa. Itinuro din ni Calvin na ang Hapunan 
ng Panginoon ay isa ring paggunitang paglilingkod. Ginagawa natin ito 
upang alalahanin si Cristo at ang Kanyang ginawa sa krus.

Gayunpaman, ayon pa rin kay Calvin ito rin ay isang espirituwal na 
pagsasanay. Ang buong pagdiriwang ay isang banal gawain. Ang lahat 
ng mga kalahok ay dapat na makibahagi dito sa isang magalang na 
pamamaraan. Walang lugar para sa kabastusan. Dapat itong sundin na 
may masambahing saloobin. Dapat nating saliksikin ang ating mga puso, 
ipagtapat ang ating mga kasalanan, at muling itaguyod ang ating pangako 
kay Cristo. Ang mga nakibahagi sa hindi karapat-dapat na pamamaraan 
ay mananagot sa kaparusahan ng Diyos. Ang parusa ay maaaring 
dumating sa anyo ng isang sakit o kahit kamatayan.

Kung lalapit tayo sa harap ng Panginoon na may kababaang-loob, taos-
puso, may paggalang, at makibahagi sa tinapay at tasa sa pamamagitan ng 
pananampalataya, makakatanggap tayo ng isang natatangi na pagpapala 
mula sa langit. Ang mga nasabing biyaya, ay hindi maipaliwanag ngunit 
dapat maranasan. Samakatuwid, ang Hapunan ng Panginoon ay hindi 
lamang isang paggunita; ito rin ay isang espirituwal na pagsasanay. 

Sa apat na pananaw sa Hapunan ng Panginoon, ang pananaw ni Calvin ay 
ang Biblikal na pananaw.

PAG-IISIP: “Ang ating mga sakramento ay naglalaman ng Oo at Amen 
ng lahat ng mga pangako ng Diyos” (Calvin).

PANALANGIN: Panginoon, nagpapasalamat ako na ang Iyong mga 
pangako ay laging totoo.

“… inihahayag ninyo ang
pagkamatay ng Panginoon

hanggang sa dumating siya.”



MIYERKULES, MAYO 18
1 CORINTO 10:14-22
1 CORINTO 11:23-24

KADALISAYAN NG HAPAG NG KOMUNYON

Ang kadalisayan ng sakramento ay malinaw na nakalahad sa utos ni Pablo 
(1 Cor 10:14-22). Ano ang hindi naramdaman ng muling ipinanganak 
na Cristiyano ang presensya ng mismong Banal na Espiritu ng Diyos sa 
mahiwaga na pagsasama ng mga mananampalataya kasama si Cristo sa 
hapag-kainan?

Binigyang diin ni Pablo na ang talahanayan ng Panginoon ay 
humihingi ng kadalisayan ng pananampalataya at buhay. Iginuhit niya 
ang pagkakatulad, “Masdan ang Israel ayon sa laman [ibig sabihin sa 
kasaysayan]: hindi ba sila ay kumakain ng mga hain ay nakikibahagi 
sa dambana? Ano ang sasabihin ko pagkatapos? Na ang diyos-diyosan 
ay anupaman, o ang inaalay na hain sa mga diyos-diyosan ay anuman? 
Ngunit sinasabi ko, na ang mga bagay na inaaalay ang mga Hentil [ibig 
sabihin ang mga nakikibahagi sa huwad na relihiyon] ay inaalay nila, sa 
mga demonyo, at hindi sa Diyos.” Si Pablo siyempre, tumutukoy sa literal 
na idolatriya, ngunit ang anumang nasapagitan natin at ng Diyos, sa 
espiritwal na idolo. Anumang maling aral na katumbas ng pagtanggi ng 
kaligtasan sa pamamagitan ng dugo ni Cristo, ay isang uri ng idoltriya. 
Ang “Modernismo” ay hindi isang uri ng Kristiyanismo, ito ay ibang 
relihiyon; ito ay idolatriya.

Si Pablo ay nagpatuloy, “Hindi ko nais na kayo ay makisama sa mga 
demonyo. Hindi kayo maaaring uminom ng tasa ng Panginoon, at sa tasa 
ng mga demonyo: hindi kayo maaaring makibahagi sa hapag ng Panginoon, 
at sa hapag ng mga demonyo.” Ang dalawa ay hindi maaaring magsama. 
Kung ito ang talahanayan ng huwad na relihiyon, hindi ito ang hapag ng 
Panginoon.

Si Calvin, sa kanyang mga pagtuturo, ay inilabas ang kaibahan sa pagitan 
ng isang tunay na Simbahan at ng hindi isang Simbahan, na ang isang 
tunay na Iglesya, na nangangaral ng totoong Ebanghelyo, ay nagpapanatili 
ng kadalisayan ng mga sakramento.

PAG-IISIP: “Hindi tayo makakakuha ng biyayang ibinibigay ng mga 
Sakramento, maliban kung paganahin ng pananampalataya ang ating 
kakayahan” (Calvin, Antidote to the Council of Trent).

PANALANGIN: Panginoon, maaari bang sundin ko ang Iyong mga 
sakramento sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi bilang 
trabaho o bilang gawain.

“Tumakas ka mula sa idolatriya.”



HUWEBES, MAYO 19
HEBREO 8:1-13
COLOSAS 2:16-17

ALAY AT MGA SAKRAMENTO

Ang mga alay sa Lumang Tipan ay “mga sakramento” sa kadahilanang 
ganap silang katumbas ng mga sakramento sa Bagong Tipan sa kanilang 
espirituwal na bisa. Ang mga sakramento ng Lumang Tipan, na patungkol 
sa mga bagay na espirituwal na gayon ay ipinahiwatig at ipinakita, ay para 
sa kabuluhan, pareho sa mga bago (Westminster Confession 27:5). Sa 
kanilang sarili na mga panlabas na kilos, ang mga sakripisyo ng Lumang 
Tipan ay walang nagawa, ngunit sa kanilang kahalagahan kinakatawan 
nila ang pagbabayad-sala na ginawa ni Cristo sa krus. Inilarawan sila 
bilang “anino” (Colosas 2:17).

Ang mga alay sa LumangTipan ay tinatawag na “kopya” at “anino” 
at “modelo”. Ang mga pari sa Lumang Tipan ay nangaglilingkod sa 
sinasabing “Na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa 
kalangitan, gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Dios nang malapit 
ng gawin niya ang tabernakulo: sapagka’t sinabi niya, Ingatan mo na 
iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa 
bundok.” (Mga Hebreo 8:5). Ang mga sakripisyo sa Lumang Tipan ay ang 
“kopya” ng mga bagay sa kalangitan, at ang pagbabayad-sala na ginawa 
ni Cristo sa krus ay sinasabing tunay na alay na nauukol sa makalangit na 
katotohanan mismo (Mga Hebreo 9:23).

Mayroong isang malinaw na pagkakatulad sa pagitan ng Lumang Tipan 
at Bagong Tipan na “mga alay “ o “mga sakramento”. Si Pablo mismo 
ang gumawa ng naturang paghahambing sa 1 Corinto 5: 7-8. At ito ay 
kapareho ng pagkakatulad ng ritwal ng LumangTipan sa mga sakramento 
ng Bagong Tipan na nasa isip ni Pablo nang sumulat siya, “Kayo ay natuli 
... sa pagtutuli ni Cristo [o pagtutuli sa Cristiyano]: Nailibing kasama niya 
sa bautismo” (Colosas 2:11-12).

Dapat nating tapusin na sa Simbahan, mula nang nagkatawang tao at 
ang makasaysayang nakamit ang pagtubos, mayroon lamang dalawang 
sakramento, bautismo at Hapunan ng Panginoon, at ang dalawang 
sakramento na ito ay sumasalamin sa lahat ng kahulugan at lahat ng bisa 
ng banal na iniutos na pamamaraan ng pagsamba na naunang itinalaga 
ng Panginoon.

PAG-IISIP: Alin ang mas mabuti - isang larawan o ang tao mismo?

PANALANGIN: Ama sa Langit, nagpapasalamat ako sa Iyo para sa Iyong 
Anak na personal na dumating, sa laman, upang matupad ang mga uri at 
hula ng Lumang Tipan.

“Na isang anino ng mga
bagay na magsisidating…”



BIYERNES, MAYO 20
MGA BILANG 19:1-22
LEVITICO 4:6

BAUTISMO SA TUBIG (I)

Ayon sa binagong teolohiya, ang salita para sa bautismo kung ginamit 
nang literal ay hindi palaging nagpapahiwatig ng paglublob o paglulubog. 
Sa katunayan, ang pinaka karaniwang ibig sabihin sa Bagong Tipan ay 
ang gawa ng paglubog at pagbuhos o paglubog at pagwiwisik. Walang 
pagtutol sa kaisipang ang bautismo ay maaaring maisagawa nang 
maayos sa pamamagitan ng paglulubog, ngunit hindi natin makita sa 
Bagong Tipan kahit na isang pagkakataon na kung saan malinaw na 
ang paglulubog ay ang ginamit na paraan, ni makita natin minsan sa 
seremonyal na paghuhugas sa LumangTipan kung saan ipinahiwatig ang 
paglulubog.

Sa Lumang Tipan, ang salitang “bautismo” ay ginagamit sa kahulugan ng 
paglubog para sa hangarin ng pagwiwisik. “At isasawsaw (ng bautismo) 
ng pari ang kanyang daliri sa dugo, at iwiwisik ang dugo ng pitong beses 
sa harap ng Panginoon, sa harap ng tabing ng santuario” (Levitico 4:6; 
9:9; 14:16). Ang pagsawsaw (hindi paglulubog) ay nakatali sa kilos ng 
pagwiwisik. Ang isa pang halimbawa ng pagsawsaw at pagwiwisik ay 
matatagpuan sa Mga Numero 19, lalo na ang mga talata 4, 13, 18 at 20 na 
nagbibigay ng mga salaysay na patnugot para sa “tubig ng pagwiwisik.”

Nang mabasa natin sa Daniel 4:33 at 5:21, na si Nebuchadnezzar ay “basa 
ng hamog ng langit”, ang pandiwa ay “bapto.” Tiyak na ang salita ay hindi 
nangangahulugang siya ay inilubog.

Mula sa pag-aaral ng Lumang Tipan, nakikita natin na ang bautismo 
ay hindi nangangahulugang paglulubog. Ang kahulugan ng isang salita 
ay natutukoy sa pamamagitan ng kung paano ito ginagamit sa kaugnay 
na kahulugan nito. Sa kaugnay na kahulugan ng Lumang Tipan ng 
seremonyal o rituwal na paglilinis, ang bautismo ay konektado sa kilos ng 
paglubog at pagwiwisik.

PAG-IISIP: “Ang bautismo ay nagpapatotoo sa atin ng ating pagdalisay 
at paghuhugas; ang Hapunan ng Panginoon ay nagpatotoo sa ating 
pagkatubos. Ang tubig ay isang talinghaga ng paghuhugas, at dugo ng 
pagkaganap” (Calvin).

PANALANGIN: Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa Inyo sa paglinis 
sa akin sa lahat ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ng mahalagang 
dugo ng Iyong minamahal na Anak, ang Panginoong Jesu Cristo.

“At ilulubog ng saserdote ang
kaniyang daliri sa dugo.”



SABADO, MAYO 21
MARCOS 7:1-7
LUCAS 11:38

BAUTISMO SA TUBIG (II)

Walang halimbawa ng bautismo ang naitala sa Bagong Tipan na kung 
saan malinaw na ang paglulubog ay ang ginamit na pamamaraan. 
Mayroong maraming mga pagkakataon kung saan ang paglulubog ay 
lubos na hindi kasama sa kaugnay na kahulugan. Sa Lucas 11:38 mababasa 
natin na “nang makita ito ng Fariseo, nagtaka siya na hindi muna siya 
naghugas [literal na ‘nabinyagan’] bago maghapunan.” Nakaugalian ng 
mga Judio na maghugas, iyon ay magpa bautismo, ng kanilang mga sarili 
bago sila kumain. Ang mas buong paliwanag ay matatagpuan sa Marcos 
7:1-7. Nang makita ng mga Fariseo na ang ilan sa mga disipulo ni Jesus 
ay kumain na hindi naghugas ng kamay, nagtaka sila. Ipinaliwanag ni 
Marcos, “Ang mga Fariseo, at lahat ng mga Judio, maliban kung madalas 
silang maghugas ng kamay, hindi kumakain, humahawak sa tradisyon 
ng mga matatanda. At kapag nanggaling sila sa palengke, maliban 
kung naghuhugas [o ‘nabinyagan ang kanilang mga sarili’], hindi sila 
kumakain. At maraming iba pang mga bagay na naroroon, na kanilang 
natanggap na hawakan, bilang paghuhugas [bautismo] ng mga tasa, 
at kaldero, mga sisidlang tanso, at ng mga mesa.” Ang paghuhugas ng 
isang mesa sa pamamagitan ng paglulubog ay magiging problema, sa 
pinakamaliit na pagkasabi.

Alam natin mula sa ibang mga Banal na Kasulatan kung paano 
nakasanayan ng mga sinaunang tao ang paghuhugas ng kanilang mga 
kamay (hal. 2 Hari 3:11). Ang tubig para sa paghuhugas ay inilalagay sa 
mga banga. Ang tungkulin ng isang lingkod ay isawsaw at ibuhos sa mga 
kamay ng kanyang panginoon (2 Hari 3:11) at mga paa rin (Lucas 7:44). 
Nang dumating ang mga Judio mula sa palengke ay nakaugalian nila na 
maghugas ng kanilang mga sarili, at para sa gawaing ito ay ginamit ni 
Lucas ang salitang “bautismo” (Lucas 11:38).

Sobrang maliwanag mula sa Lucas 11:38 at Marcos 7:1-5 na ang salitang 
“bautismo” ay hindi nangangahulugang ang paglulubog.

PAG-IISIP: Ang pagsipi ni John Sung sa tanong tungkol sa bautismo: 
“Mas maraming pananampalataya mas kaunting tubig, mas kaunti ang 
pananampalataya mas maraming tubig.”

PANALANGIN: Ama, nagpapasalamat ako sa Iyo sa esprituwal na 
paglilinis sa akin mula sa lahat ng aking mga kasalanan sa pamamagitan 
ng Iyong Salita at ang Dugo ng Iyong Anak.

“…paghuhugas sa muling
kapanganakan at ng pagbabago

sa Espiritu Santo…”



ARAW NG PANGINOON, MAYO 22
GAWA 8:26-39
ISAIAS 52:15-53:9

BAUTISMO SA TUBIG (III)

Sa Mga Gawa 8:26-39, ipinangaral ni Felipe ang mabuting balita tungkol 
kay Jesu Cristo sa eunuko ng Etiopia sa Isaias 53:7. Ano ang tubig na 
kanilang nakita habang sila ay naglalakbay? Ang rehiyon sa tabi ng 
kalsadang iyon ay disyertong bansa (Mga Gawa 8:26) at walang likas 
na katawan ng tubig na magagamit para sa paglulubog. Si Tertullian sa 
kanyang pahayag, “Sa Bautismo”, ay tumutukoy sa “eunuko na bininyagan 
ni Philip sa gitna ng kanyang paglalakbay ng magkataong may tubig”. Ang 
palagay na ito ay mababaw na sanaw sa tabi ng kalsada tulad ng madalas 
na nakikita sa disyertong bansa pagkatapos ng isang mahinang pag-ulan.

Ngunit ano ang nagtulak sa taga-Etiopia na mag-isip tungkol sa 
bautismo? Habang nakilala siya ni Philip binabasa niya ang Isaias 53:7-8, 
ngunit dapat nating tandaan na walang mga paghahati ng kabanata sa 
mga sinaunang mga scroll. Walang alinlangan na nabasa lamang niya ang 
mga salita ng Isaias 52:15, “Gayon siya magwiwisik sa maraming bansa.” 
Marahil ay pamilyar siya sa Ezequiel 36: 25-27, “At ako’y magwiwisik 
ng malinis na tubig sa inyo, at kayo’y magiging malinis: sa buo ninyong 
karumihan, at sa lahat ninyong mga diosdiosan, lilinisin ko kayo. Bibigyan 
ko rin naman kayo ng bagong puso, at lalagyan ko ang loob ninyo ng 
bagong diwa; at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan, at aking 
bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking Espiritu sa 
loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at 
inyong iingatan ang aking mga kahatulan, at isasagawa.”

Ang pagbaba sa tubig ay hindi bahagi ng pagbibinyag dahil pareho 
silang bumaba sa tubig. Ang pag-akyat mula sa tubig ay hindi rin naging 
bahagi ng pagbibinyag, sapagkat kapwa sila umahon mula sa tubig. Ang 
pagbibinyag ay isang kilos na lubos na naiiba mula sa pagbaba at pag-
akyat. Nakasuot ng sandalyas (ang kaugalian noon), walang alinlangan 
na lumusong sila sa tubig (maaaring may ilang pulgada ang lalim) at 
bininyagan ni Philip ang eunuch, walang duda sa pamamagitan ng 
paglubog at pagbuhos o pagwiwisik, tulad ng iminungkahi ng maraming 
sanggunian sa Lumang Tipan.

PAG-IISIP: “Ang bautismo ay pangako ng buhay na walang hanggan sa 
harap ng Diyos, isang panlabas na tanda ng pananampalataya sa harap ng 
mga tao” (Calvin).

PANALANGIN: Panginoon, nais kong ipagtapat ang aking 
pananampalataya sa harap ng mga tao sa bautismo ng tubig.

“Gayon siya magwiwisik
sa maraming bansa.”



LUNES, MAYO 23
MGA GAWA 2:37-41
MGA GAWA 9:18-19

BAUTISMO SA TUBIG (IV)

Walang isang halimbawa sa Bagong Tipan kung saan ang bautismo 
mismo ay sinasabing may kinalaman sa pagbaba sa tubig, o pag-akyat 
mula sa tubig. Sa mga usapin kung saan nabanggit ang paggalaw patungo 
o mula sa tubig, ang bautismo ay isang buong hiwalay na pagkilos.

Tunay na sa Bagong Tipan ay may mga bilang ng mga pagkakataon ng 
pagbibinyag kung saan ito ay tila napaka imposible kung hindi imposible, 
na ang paglulubog ang nakasanayan. Sa araw ng Pentecostes, “yaon ngang 
nagsitanggap ng kaniyang salita ay nangabautismuhan: at nangaparagdag 
sa kanila nang araw na yaon ang may tatlong libong kaluluwa” (Mga 
Gawa 2:41). Sa kasong ito kahit papaano, ang bautismo sa pamamagitan 
ng paglulubog, sa may limitadong mapagkukunan ng tubig, ay magiging 
napakahirap para sa mga apostol. Sa kabilang banda, ang bautismo sa 
pamamagitan ng pagwiwisik, ayon sa paraan ng mga seremonya sa 
paglilinis sa Lumang Tipan, ay posibleng magawa.

Sa pagbabagong buhay ni Saul, at ang kasunod na pagbinyag sa kanya ni 
Ananias, sa Damasco, nang ang kanyang paningin ay naibalik pagkatapos 
ng panalangin ni Ananias, “at siya’y nagtindig at siya’y binautismuhan; at 
siya’y kumain at lumakas.” (Mga Gawa 9:18-19). Ngayon samantalang 
ang salitang, siya ay “nagtindig”, ay hindi dapat tanggapin sa isang 
napakalimitadong kahulugan, ngunit sa kaugnay na kahulugan, ang 
pinaka likas na kahulugan ay “nagtindig at siya’y binautismuhan”. Kung 
kinakailangan ng bautismo ang kanyang pagpunta sa isang lugar kung 
saan maisasagawa ang paglulubog, mas natural na makikisalo siya sa 
pagkain, dahil sa mahina niyang kalagayan, bago lumabas.

Sa bautismo ng sambahayan ni Cornelius, nang napagtanto ni Pedro na 
ang Banal na Espiritu ay malinaw na naroroon sa kanilang buhay, sinabi 
niya, “Mangyayari bagang hadlangan ng sinoman ang tubig, upang huwag 
mangabautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya 
naman natin?” (Gawa 10:47). Hindi ito tanong ng pagpunta sa mga sanaw 
o lawa o ilog, ito ay simpleng tanong ng kahit sinong magdadala ng tubig 
para sa pagsisilbing pagbibinyag.

PAG-IISIP: “Tubig marami o kaunti, ang ebanghelyo ang pinakamabuti” 
(T. Tow). 

PANALANGIN: Ama, nagpapasalamat ako sa Inyo para sa mabuting 
balita ni Jesu Cristo na nagligtas sa akin mula sa aking mga kasalanan.

“… at siya’y nagtindig at
siya’y binautismuhan.”



MAYO 24
ROMA 6:1-5
1 CORINTO 15:1-4

BAUTISMO SA TUBIG (V)

Ang kahalagahan ng sakramento ng bautismo ay malinaw na nakasaad sa 
Roma 6:1-5. Ang bautismong Cristiyano ay kumakatawan sa kamatayan, 
libing at muling pagkabuhay ni Cristo. Sa pamamagitan ng Mabuting 
Balita ng Kaniyang kamatayan, libing at pagkabuhay na muli na nilinis 
tayo sa ating mga kasalanan at ang kabaguhan ng buhay ay naibigay sa 
atin sa pagbabagong buhay (1 Cor 15:1-4).

Sa Roma 6:1-5, nang si Jesus ay “inilibing” (v 4), hindi Siya inilagay sa lupa 
at tinakpan. Ang kanyang katawan ay dinala sa isang libingang tinabas 
na bato at, walang duda, inilagay sa isang angkop na lugar o dako tulad 
ng nakaugalian. Ang pisikal na likas na katangian ng Kanyang libing ay 
hindi katulad ng paglulubog sa tubig. Ang salitang “itinanim” (v 5) ay 
hindi nangangahulugang pagtanim sa pamamagitan ng paglalagay sa 
lupa, ngunit ang salita ay mula sa phuo, na sumibol. Ang simula ng ating 
buhay Cristiyano, ang pagsibol nito, ay nasa pagtanggap ng kamatayan ni 
Cristo sa krus.

Ang bautismo ay direktang nagpapahiwatig ng ating pagtanggap 
sa pagbabayad-sala ni Cristo na ginawa sa krus. Ngunit dahil sa 
pamamagitan ng pagbabayad-sala na ang kasalanan ay natatanggal, 
o nalinis, ganap na nararapat lang na ang binyag ay tawaging isang 
“paglilinis” o isang “paghuhugas. Sinabi ni Pedro sa araw ng Pentecost: 
“Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawa’t isa sa inyo sa 
pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; 
at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.” (Mga Gawa 2:38). 
Ang bautismo ay nagpapahiwatig ng kapatawaran ng mga kasalanan 
sa pamamagitan ng pagbabayad-sala na ginawa ni Cristo habang ang 
pagbabayad-sala na iyon ay inilapat sa atin ng Banal na Espiritu (cf. 
Mga Gawa 22:16; 1 Juan 1:7).

PAG-IISIP: Kung pagsasawsaw man o pagwiwisik, Baptist o Presbyterian, 
huwag hayaang magkaroon ng paghahati sa paraan ng pagbinyag, ngunit 
parehong pagmamahal at respeto sa isa’t isa sa Panginoon. 

PANALANGIN: Panginoon, turuan mo ako ng Iyong katotohanan at 
Iyong daan.

“nangalibing na kalakip niya sa 
pamamagitan ng bautismo.”



MIYERKULES, MAYO 25
AWIT 103:17-18
KAWIKAAN 22:6

BAUTISMO SA BATA (I)

Ang mga bata ay kaloob sa atin ng Diyos (Awit 127:3). Ang Diyos mismo 
ay interesado sa pisikal at espirituwal na pag-unlad ng ating mga anak. 
Ang Kanyang paraan sa pagpapaalala sa atin ay nasa pamimitagan ng 
pagbibinyag sa tubig na isang palatandaan at tatak ng tipan ng biyaya. 
Ang mga anak ng mga magulang na Cristiyano ay taga tanggap din 
nitong tipang tatak at selyo. Ang mga Cristiyanong magulang ay dapat 
na magpabinyag ng kanilang mga sanggol sa lalong madaling panahon.

Dito pumapasok ang wastong pag-unawa sa Tipan ng Diyos ng Biyaya. 
Ang Tipang ito ng Biyaya ay nahahati sa dalawang panahon: (1) Lumang 
Tipan at (2) Bagong Tipan. Ang lunduyang talinghaga ng parehong mga 
tipan ay si Jesu Cristo. Ang mga tao sa Lumang Tipan ay naligtas sa 
pamamagitan ng pag-aabang sa krus (Juan 8:56), at ang mga nasa Bagong 
Tipan ay naliligtas sa pamamagitan ng paglingon sa krus. Sa Lumang 
Tipan, ang mga pamimitagang nagpakilala ng bansang Israel sa Diyos 
ay ang paskuwa at pagtutuli. Sa Bagong Tipan, yamang si Cristo ay ang 
katuparan ng Lumang Tipan, ang paskuwa at pagtutuli ay pinalitan ng 
Hapunan ng Panginoon at bautismo sa tubig ayon sa pagkakabanggit 
(Lucas 22:14-20; Col 2:11-12).

Ang rituwal ng pagtutuli sa Lumang Tipan at ang rituwal ng bautismo sa 
Bagong Tipan ay halos magkatulad. Tinawag ni Pablo sa Colosas 2:11-12 
ang bautismo sa tubig na “ang pagtutuli ni Cristo”. Ang bautismo sa tubig 
ay pagtutuli ng mga Cristiyano. Kapag natuli ang isang Judio, sinasabi 
niya sa mga tao na naniniwala siya kay Jehova, at siya ay miyembro 
ng bansang Israel. Kapag ang isang mananampalataya ay dumaan sa 
bautismo sa tubig, sinasabi niya sa lahat na naniniwala siya kay Cristo, at 
na siya ay miyembro ng Simbahan. Sa Lumang Tipan, ang mga lalaking 
sanggol kapag umabot sila ng walong araw na gulang ay tinuli. Gayundin 
sa Bagong Tipan, bininyagan natin ang ating mga sanggol nang maaga 
hangga’t maaari. Nasa loob sila ng mga pangako ng tipan ng Diyos.

PAG-IISIP: Ang pananaw sa Bibliya tungkol sa pagbinyag sa mga sanggol 
(taliwas sa Romano Katoliko) ay hindi pagbibinyag sa muling pagkabuhay. 
Ang Pagbibinyag sa Tubig sa makatuwid ay hindi nagliligtas, maging ito 
ay pagbibinyag ng mga nasa hustong gulang o pagbinyag sa mga sanggol.

PANALANGIN: Panginoon, ang aking puso ay nahihikayat na malaman 
na Ikaw ay may masidhing pagkawili sa aking mga anak, na makilala Ka 
nila at ang Iyong pagliligtas.

“…ang kaniyang katuwiran
ay hanggang sa mga

anak ng mga anak…”



HUWEBES, MAYO 26
GENESIS 17:7-14
MGA GAWA 2:38-39

BAUTISMO SA BATA (II)

Bakit tinuli at nababautismuhan ang mga sanggol na ipinanganak ng mga 
magulang na Cristiyano? Ito’y dahil ang Diyos ay may pahalaga sa yunit 
ng pamilya. Kapag ang Diyos ay nagliligtas ng isa sa pamilya, nais din Niya 
na iligtas ang lahat. Ang mga pangako ng tipan ng Diyos ay ibinibigay 
hindi lamang sa indibiduwal kundi pati na rin sa mga bahagi ng kanyang 
sambahayan (Genesis 17:7-14). Napakahalaga ng pagkakaunawa ng 
sambahayan na ito.

Sa Lumang Tipan nakita natin ang mga pagkakataon kung saan 
iniligtas ng Diyos hindi lamang ang isang tao, kundi pati na rin ang 
kanyang pamilya mula sa pagkawasak. Isaalang-alang ang katuruan ng 
Lumang Tipan tungkol sa kaligtasan ng sambahayan na matatagpuan 
sa katayuan ni Noe (Gen 7: 1), ni Abraham (Gen 17:12-13, 23, 27), at ni 
Lot (Gen 19:16).

Ang parehong pagtuturo sa sambahayang kaligtasan ay matatagpuan 
sa Bagong Tipan. Nang ipangaral nina Pedro at Paul ang ebanghelyo, 
tinawag nila hindi lamang ang mga indibiduwal sa kaligtasan kundi pati 
na rin ang mga kasapi ng kanilang pamilya (Mga Gawa 2:38-39; 16:31). 
Isaalang-alang ang mga sumusunod na halimbawa ng kaligtasan sa 
sambahayan: (1) Marta, Maria at Lazarus ng Betania (Juan 11:1), (2) Si 
Cornelius at ang kanyang pamilya (Mga Gawa 10:44-48; 11:14-16), (3) Si 
Lydia at ang kanyang pamilya (Mga Gawa 16:14-15), (4) ang karselero sa 
Filipos at ang kanyang pamilya (Mga Gawa 16:31-33).

Dapat sabihin na ang kaligtasan ay hindi agaran. Hindi ito 
nangangahulugan na kung ang isang kasapi ng pamilya ay nailigtas, 
ang natitira ay agad na maliligtas. Ang bawat tao na nasa edad ay dapat 
mangumpisal at maniwala kay Cristo para sa kaligtasan. Kapag pinag-
uusapan natin ang tungkol sa kaligtasan sa sambahayan, sinasabi natin na 
ang Diyos ay labis na may pagpapahalaga sa walang hanggang kapalaran 
ng ating mga mahal sa buhay. Mayroon tayong taimtim na katungkulan 
na ipangaral ang Ebanghelyo sa kanila, at magbigay ng isang mala-
Cristong patotoo sa bahay.

PAG-IISIP: “Ang mga nabinyagan na mga sanggol pa lamang, ang Diyos 
ay nagbubuhay muli sa pagkabata o pagbibinata, paminsan-minsan kahit 
na sa pagtanda” (Calvin).

PANALANGIN: Panginoon, nagpapasalamat ako sa Iyo sa Iyong tipan 
na mga pangako sa akin at sa aking mga anak.

“… ang pangako,
at sa inyong mga anak,

at sa lahat ng nangasa malayo.”



BIYERNES, MAYO 27
EXODO 20:8-11
MARCOS 2:23-28

PAGPANATILI NG ARAW NG PAMAMAHINGA (I)

Ang utos sa Araw ng Pamamahinga ay isang mabuting batas na 
nagmumula sa isang mabuting Diyos. Hinihiling ng Diyos sa tao na 
maglaan ng isang araw sa isang linggo para sa pisikal na pamamanatag 
at pagpapalakas ng espiritu. Sa ating pagsamba sa Panginoon sa Linggo, 
hindi ba natin naibalik muli ang lakas ng ating mga katawan at espiritu 
para sa isang bagong Linggo ng pisikal na gawain at pang-espiritong 
labanan? Ang Araw ng Pamamahinga ay hindi dapat maging isang 
pasanin kundi isang kasiyahan.

Sa Marcos 2:23-24, inaakusahan ng mga Fariseo si Jesus at ang Kanyang 
mga disipulo sa paglabag sa Araw ng Pamamahinga. Ayon sa kanila, 
ang batas sa araw ng pamamahinga ay nasira nang ang mga disipulo 
ay kumuha at ipinahid sa kanilang mga kamay ang mga butil ng 
trigo. Sa kanilang labis na biblikal rabbinical na batas, inilista nila ang 
sumusunod bilang ipinagbabawal na gawain sa araw ng pamamahinga: 
“Ang mga pangunahing klase ng trabaho ay apatnapu at isantabi ang 
isa: paghahasik, pag-aararo, pag-aani, pagbubuklod ng mga binangan, 
paggi-ik, pagtatahip, paglilinis ng mga pananim, paggiling, pagsala, 
pagmamasa, paghurno, paggupit ng lana, paghuhugas o pagpapalo o 
pagtitinda nito, pag-ikot, paghabi, paggawa ng dalawang silo, paghabi 
ng dalawang mga sinulid, paghihiwalay ng dalawang mga sinulid, pagtali 
[isang buhol], pagluluwag [isang buhol], pagtahi ng dalawang mga tahi, 
pagpunit upang tumahi ng dalawang tahi, pangangaso ng isang gasela, 
pagpatay o pagbalat o pag-aasin nito o pagpapanatili ng balat nito, 
pag-kayud o pagputol nito, pagsulat ng dalawang titik, pagbura upang 
sumulat ng dalawang titik, pagbuo, pagbaba, pagpatay ng apoy, paggawa 
ng apoy, pagdikdik ng mamartilyo at pagdala ang ating nararapat mula sa 
isang pook patungo sa isa pa. Ito ang pangunahing mga uri ng trabaho: 
apatnapu santabi ang isa” (Mishnah, Shabbat 7.2). 

Si Jesus at ang Kanyang mga alagad ay hindi lumabag sa batas sa araw ng 
Pamamahinga. Ang nilabag nila ay ang labis na biblikal na batas, na gawa 
ng tao, hangal na mga batas ng mga Fariseo.

PAG-IISIP: Ang Panginoong Diyos ay hindi isang maniil, ngunit isang 
mapagmahal na Panginoon.

PANALANGIN: Panginoon, nagpapasalamatako sa Iyo para sa Iyong 
mabuting batas ng pamamanatag sa Araw ng Pamamahinga.

“Alalahanin mo ang araw ng 
pamamahinga upang ipangilin.”



SABADO, MAYO 28
MARCOS 2:23-28
1 SAMUEL 21:1-6

PAGPANATILI NG ARAW NG PAMAMAHINGA (II)

Pinabulaanan ni Jesus sa Marcos 2:25-28 ang mga paratang ng mga Fariseo 
sa pamamagitan ng pagbanggit ng halimbawa ni David na kumain ng 
tinapay na itinanghal na ang mga pari lamang ang pinapayagang kumain. 
Si David ay nagugutom, at si Ahimelech na saserdote, na tiyak na alam 
ang batas, ay hindi pinagbawalan si David at ang kanyang mga tauhan na 
magkalaman ang kanilang mga tiyan (1 Samuel 21:1-6, cf. Levitico 24: 9). 
“Sinira” ni Ahimelech ang pamimitagan na batas ng Levitico 24: 9, ngunit 
walang kasalanan. Sa paghusga ng mga Fariseo sa panahon ni Jesus, si 
David ay “lumabag” din sa batas na iyon sa pamamagitan ng pagkain 
ng tinapay ng seremonya. Kung sina Ahimelech at David ay walang sala, 
paanong nagkakasala si Jesus? Bukod dito, Si Jesus mismo ang Panginoon 
ng Araw ng Pamamahinga. Ang mas mataas na batas ng pangangailangan 
ay nagpapawalang bisa sa mas mababang batas ng pamimitagan.

Inilatag ni Jesus ang isang kamangha-manghang alituntunin para sa 
pagpanatili ng Araw ng Pamamahinga nang sinabi Niya, “Ang Araw ng 
Pamamahinga ay ginawa para sa tao, at hindi ang tao para sa Araw ng 
Pamamahinga” (Marcos 2:27). Ang araw na Pamamahinga ay itinatag hindi 
bilang isang pasanin ngunit bilang isang pakinabang sa tao. Sa gayon ang 
anumang makabatas na pagpapairal ng batas ng Araw Pamamahinga ay 
sumasalungat sa dahilan na ibinigay ng Diyos para sa tao (cf. Lucas 11:46).

Ang mga puritan, sa kanilang labis na pagbibigay diin sa doktrina ng 
pagpapakabanal, ay naging makabatas. Sa halip na idiin ang diwa ng 
batas, inilagay nila ang hindi nararapat na diin sa letra ng batas. Tama na 
nagkomento si Calvin, “Ang punto nito ay mali na gawing pagkawasak ng 
tao ang Araw ng ng Pamamahinga, gayong itinatag ito ng Diyos alang-
alang sa kanya. Nakita ng mga Fariseo ang mga alagad ni Cristo na abala 
sa isang banal na gawain, nakita nila silang pagod at gutom sa kanilang 
paglalakbay, subalit nagalit sila na ang mga gutom na lalaking ito ay dapat 
mapasiglang muli ang kanilang mga pagod na katawan sa ilang mga butil 
ng mais. Hindi ba isang kamangmangan na pagbaluktot sa kalooban ng 
Diyos na hingin ang pagtalima ng araw ng Pamamahinga sa pananakit ng 
tao gayong ito ay nilayon ng Diyos upang tulungan siya (Bagong Salin, 
Harmony, 2:30). Anong pananaw at karunungan!

PAG-IISIP: Ang Araw ng Pamamahinga ay araw ng pagsamba.

PANALANGIN: Panginoon, nawa ay masumpungan ako sa Iyong bahay 
tuwing Araw ng Panginoon.

“Ang Anak ng tao ay Panginoon
din ng araw ng pamamahinga.”



ARAW NG PANGINOON, MAYO 29
DEUTRONOMIO 5:12–15
JUAN 4:21-24

PAGPANATILI NG ARAW NG PAMAMAHINGA (III)

Paano natin mapapanatili ang Araw ng Panginoon na banal?

Narito ang mga tagubilin mula sa Westminster Larger Catechism:

Tanong 116: Ano ang kinakailangan sa ika-apat na utos?

Sagot: Ang pang-apat na utos ay nangangailangan ng lahat ng mga tao 
sa pagpapakabanal o pagpapanatiling banal sa Diyos gaya ng itinakdang 
oras na hinirang niya sa kanyang Salita. Malinaw na isang buong araw, 
sa ikapito, mula sa simula ng mundo hanggang sa pagkabuhay na muli 
ni Cristo, at ang unang araw ng Linggo mula noon, at sa gayon ay 
magpatuloy hanggang sa katapusan ng mundo; na kung saan ay ang 
Araw ng Pagpahinga ng mga Cristiyano, at sa Bagong Tipan na tinawag 
na Araw ng Panginoon.

Tanong 117: Paano mapapabanal ang araw ng Pagpapahinga o ang araw 
ng Panginoon?

Sagot: Ang Araw ng pamamahinga o Araw ng Panginoon ay dapat na 
pabanalin ng isang banal na pamamahinga sa buong araw, hindi lamang 
mula sa mga gawain na sa lahat ng oras makasalanan, ngunit kahit na 
mula sa mga makamundong pagtatrabaho at libangan na sa ibang mga 
araw ay naaayon sa batas; at ginagawa itong ating kasiyahan na gugulin 
ang buong oras (maliban ang sobra nito ay ginugol sa mga gawaing 
kinakailangan at awa) sa publiko at pribadong pagsasanay ng pagsamba 
sa Diyos: at, sa layuning iyon, ihanda natin ang ating mga puso, at may 
ganitong paningin, kasipagan, at katamtaman, upang itapon at pana-
panahong pagsaayos ang ating makamundong negosyo, upang tayo ay 
maging mas malaya at angkop para sa mga tungkulin ng araw na iyon.

Bilang mga Cristiyano, hindi tayo dapat nagtatrabaho sa Araw ng 
Panginoon maliban kung ang mga ito ay gawa ng kinakailangan, 
halimbawa. doktor, nars, pulis, bumbero, sundalo. Hindi masasabi ng 
isang gynecologist sa kanyang pasyente: “Mangyaring huwag manganak 
sa Araw ng Panginoon!” 

PAG-IISIP: Sa ilang mga bansa, ang kanilang “Araw ng Pamamahinga” ay 
sa Biyernes. Galit ba ang Diyos sa Kanyang mga tao kung sumamba sila 
ng Biyernes?

PANALANGIN: Panginoon, bigyan mo ako ng masambahing espiritu ng 
bawat araw ng linggo.

“Totoong mga
sumasamba sa Ama sa

espiritu at sa katotohanan.”



LUNES, MAYO 30
ISAIAS 58:13-14
ROMA 14:4-8

PAGPANATILI NG ARAW NG PAMAMAHINGA (IV)

Tanong 118: Bakit ang pananagutan sa pagpanatili ng Araw ng 
Pamamahinga ay higit na natatangi na nakatapat sa mga gobernador ng 
mga pamilya, at iba pang mga nakatataas?

Sagot: Ang pataw sa pagpanatili ng Araw ng Pamamahinga ay higit na 
natatangi na nakatapat sa mga gobernador ng mga pamilya, at iba pang 
mga nakatataas, sapagkat sila ay may tungkulin hindi lamang upang 
mapanatili ito sa kanilang sarili, ngunit upang makita na ito ay sinusunod 
ng lahat ng mga nasa ilalim ng kanilang pananagutan; at dahil sila ay 
malamang madalas na hadlangan sila sa pamamagitan ng paggamit sa 
kanilang mga sarili.

Tanong 119: Ano ang ipinagbabawal ng mga kasalanan sa ika-apat na 
utos?

Sagot: Ang mga kasalanang ipinagbabawal sa ika-apat na utos ay, lahat ng 
pagtanggal sa mga tungkulin na kinakailangan, lahat ng pabaya, walang 
bahala at hindi kapaki-pakinabang na paggawa ng mga ito, at pagiging 
pagod sa kanila; lahat ng paglapastangan sa araw sa pamamagitan ng 
katamaran, at paggawa ng kung anumang mismong makasalanan; at ng 
lahat ng hindi kinakailangang mga gawa, salita, at saloobin, tungkol sa 
ating makamundong mga trabaho at libangan.

Nakatutuwang pansinin na ang mga teologo ay hindi nagbigay ng isang 
listahan ng mga tukoy na dapat gawin at hindi dapat gawin:

1. Unahin ang Diyos (Isa 58:13; Mat 6:33). “Ang pagsamba ay ina ng 
lahat ng mga kabutihan.”

2. Ang Araw ng Pamamahinga ay ginawa para sa pakinabang ng tao 
(Mar 2:27).

3. Kalayaan ng Cristiyano at di-mapanghusga (Roma 14:4-8, Juan 4:21-
24). Ang pagbabanal ng Araw ng Pamamahinga ay isang pag-uugali o 
diwa na dapat nating linangin.

PAG-IISIP: “Ang Araw ng Pamamahinga ay hindi inireseta bilang isang 
araw ng katamaran, ngunit isang panahon kung saan dapat nating ipunin 
ang ating buong lakas para sa pagbubulay-bulay sa mga gawa ng Diyos” 
(Calvin).

PANALANGIN: Panginoon, maaari ba akong sumamba at maglingkod sa 
Inyo nang buong puso, kaluluwa, isip at lakas sa Araw ng Pamamahinga.

“Tawagin ang Araw
ng Pamamahinga

na isang kasiyahan.”



MAYO 31
LEVITICO 10:1-2
1 CORINTO 14:33, 4

PANGANGASIWANG ALINTUNTUNIN NG PAGSAMBA

Ang pagsamba sa Diyos sa Kanyang bahay ay dapat gawin sa pamamaraan 
ng Diyos. “Ang katanggap-tanggap na paraan ng pagsamba sa totoong 
Diyos ay itinatag ng Kaniyang sarili, at natatakdaan ng Kanyang sariling 
inihayag na kalooban, na hindi Siya masamba alinsunod sa mga 
imahinasyon at pakana ng mga tao, o mga mungkahi ni Satanas, sa ilalim 
ng anumang nakikitang paglalarawan, o anumang iba pang paraan na 
hindi iniutos ng Banal na Kasulatan” (WCF 21.1).

Hinihiling sa atin ng Diyos na sambahin Siya sa Kaniyang pamamaraan. 
Ang anumang pagsamba na hindi itinatag ng Diyos ay hindi tatanggapin. 
Halimbawa, si Nadab at Abihu ay pinarusahan ng Diyos sapagkat sila 
ay “nag-alay ng kakaibang apoy ... na hindi Niya ipinag-utos sa kanila” 
(Levitico 10:1). Hindi tayo pinapayagan ng Diyos na sumamba sa Kanya 
alinsunod sa ating kapritso at kagustohan. Kinakailangan Niya tayong 
sumamba sa Kanya alinsunod sa mga alituntunin ng pagsamba.

Ang pangangasiwang prinsipyo ay nangangailangan ng dalawang 
mahahalagang doktrina ng Cristiyanong pananampalataya. Ang una ay 
ang doktrina ng kalikasan ng Diyos. Sinasabi sa atin ng 1 Corinto 14:33 
at 40 na ang Diyos na sinasamba natin ay isang Diyos ng kagandahang-
asal at kaayusan, at hindi pagkalito. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa 
anumang uri ng pagsamba na magulo, ligaw, at walang pagtitimpi. Ang 
espirituwal na buong paglago ay isang mahalagang bahagi. Kung mas 
may espirituwal tayong pag-iisip, mas magiging maramdamin tayo sa 
kabanalan ng Diyos. Hindi ito usapin ng mga patakaran at pangangasiwa, 
kundi ng kabanalan. Kung ang ating mga puso at isipan ay naaayon sa 
Bibliya sa Diyos at sa Kaniyang Salita, hindi natin kailangan ng sinumang 
magbibigay sa atin ng listahan ng mga dapat gawin at hindi dapat gawin, 
agad-agad nating malalaman kung ano ang nais ng Diyos na maging tayo 
at kung ano ang nais Niyang gawin natin. Likas tayong magnanais ng 
kung anuman ang nais ng Diyos. Basahin ang 1 Corinto 2:15-16.

Ang pangangasiwa alintuntunin ay nangangailangan din ng doktrina ng 
paghihiwalay. Ang prinsipyong ito ay itinuro sa Roma 12:1-2. Bagaman 
ang Simbahan ay nasa mundo, hindi siya dapat kabilang sa sanlibutan, at 
kasama rito ang kanyang anyo ng pagsamba.

PAG-IISIP: Sabihing “Hindi” sa Contemporary Christian Music (CCM).

PANALANGIN: Panginoon, nawa’y lagi kong ibigay sa Iyo ang katanggap-
tanggap at espirituwal na pagsamba.

“Datapuwa’t gawin ninyong
may karapatan at may kaayusan

ang lahat ng mga bagay.”



MIYERKULES, HUNYO 1
2 PEDRO 1:1
MGA GAWA 15:7-20

KATULAD NG MAHALAGANG PANANAMPALATAYA

Ang may-akdang si “Simon Pedro” ay sinimulan ang sulat na ito sa 
pamamagitan ng paglalarawan sa kanyang sarili bilang “isang lingkod at 
isang apostol ni Jesu Cristo” (2 Ped 1:1). Ang “Simon,” na kanyang dating 
pangalan, ay nagpapaalala sa kanyang buhay bilang isang mangingisda ng 
Galilea. Ang “Pedro”, ang pangalang ibinigay sa kanya ni Jesus (Juan 1:40-
42), ay nagpapakita ng pagbabago ng kanyang nararanasan pagkatapos 
makilala si Jesus, ang Tagapagligtas. Tuwang-tuwa rin siya na ipahayag 
ang kanyang bagong tungkulin bilang “lingkod” at “apostol” ni Cristo. 
Masaya ka ba tungkol sa iyong bagong buhay kay Cristo? Nagpapatotoo 
ka ba sa iba tungkol sa iyong kaugnayan sa Panginoong Jesu Cristo?

Si Pedro at ang iba pang mga Apostol ay may magagandang karanasan sa 
kanilang pamumuhay at paglakad kasama si Cristo. Umupo sila kasama 
Siya, nakipag-usap sa Kanya, at kumain kasama Siya. Natikman din nila 
ang luwalhati at kapangyarihan ni Cristo na ipinakita sa pamamagitan 
ng Kanyang mga himala. Natatangi din silang sinanay at sinangkapan 
ng Panginoon upang itaguyod ang saligan ng simbahan (Efe 2:20). 
Gayunpaman, sinabi ni Pedro na ang ating pananampalataya ay katulad 
ng pananampalataya ng mga Apostol. Samakatuwid, tinukoy niya 
ang kanyang mga mambabasa bilang “sila na nakakuha ng katulad na 
mahalagang pananampalataya sa atin” (2 Ped 1: 1).

Bagaman hindi tayo binigyan ng apostolikong katungkulan at ang 
kasamang kapangyarihan at karanasan nito, ang ating pananampalataya 
at espirituwal na katayuan ay wala sa anumang paraan na hindi gaanong 
maluwalhati kaysa sa mga Apostol o mga Kristiyano sa unang siglo. 
Ito ang ibig sabihin ni Apostol Pedro nang sinabi niyang “nakakuha 
ng katulad na mahalagang pananampalataya”. Kung naniniwala ka 
tulad ng mga Apostol at mga unang Kristiyano na naniniwala sa mga 
doktrinang pang-apostoliko na inilaan sa kanila niCristo at ngayon ay 
nahayag sa Bagong Tipan, pagkatapos maaari nating siguraduhin na ang 
ating espirituwal na kinatatayuan sa harap ng Diyos ay kasing tiyak ng sa 
kanila. Ang lahat ng gayong mga mananampalataya ay nagbabahagi ng 
“katulad na mahalagang pananampalataya.”

PAG-IISIP: Ang pananampalataya ay isang mahalagang kaloob ng biyaya 
ng Diyos.

PANALANGIN: Nawa ako ay palaging magagalak sa pananampalatayang 
natanggap ko kay Cristo.

“At ang Diyos…nililinis ang kanilang
mga puso sa pamamagitan

ng pananampalataya.”



HUWEBES, HUNYO 2
2 PEDRO 1:2
MGA BILANG 6:24-26

DUMARAMING GRASYA AT KAPAYAPAAN

Ang “Biyaya” ay nagdudulot sa atin ng kabutihan ng Diyos na hindi tayo 
karapat-dapat. Ang “Pagpapala” ay pagpanig ng Diyos sa hindi karapat-
dapat. Ikinatitiyak nito ang Kanyang kapatawaran, pangangalaga sa ating 
mga kaluluwa at ang Kanyang mga paglalaan. Talagang binibigyan tayo 
ng pagpapalang higit sa nararapat sa atin. Ito ay tumutulong sa atin na 
mahigitan ang kung anumang nais ating maging sa ating buhay. Kaya’t 
sinulat ni Pablo, “At ang Diyos ay kayang magpasaga nang lahat ng biyaya 
sa inyo; upang kayo, na palaging may sapat ng lahat sa lahat ng mga bagay, 
ay maging magsagana sa bawat mabubuting gawa” (2 Cor 9:8).

Ang “kapayapaan” ay bunga ng biyaya ng Diyos na ipinakita sa 
pamamagitan ng pagbabayad-sala ng kamatayan ng ating Panginoong 
JesuCristo. Una, sa pamamagitan ni Cristo tayo ay may kapayapaan sa 
Diyos. “Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon 
tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-
Cristo” (Rom 5:1). Pangalawa, sa pamamagitan ni Cristo natatanggap din 
natin ang kapayapaan ng Diyos. “At ang kapayapaan ng Diyos, na daig 
ang lahat ng pang-unawa, ay mag-iingat ng inyong mga puso at isipan kay 
Cristo Jesus” (Fil 4:7).

Pareho ngang biyaya at kapayapaan ay mapaparami. Habang sumusulong 
ang ating buhay sa panahon ng pagdurusa at mahihirap na araw, maaari 
nating asahan ang Kanyang higit pang biyaya at Kanyang higit pang 
kapayapaan. Ang Banal na Kasulatan ay hindi nagbibigay sa atin ng 
dahilan upang isipin na ang mga pagpapalang ito ay paminsan-minsan 
lang ibibigay sa atin. Sa halip, tulad ng sinabi ni Pedro, sila ay mapaparami 
sa ating buhay.

Sa pamamagitan ng kaalaman sa Diyos, at kay Jesus na ating Panginoon 
na matatanggap natin ang masaganang biyaya at kapayapaan. Mas lalo 
tayong lalago sa kaalaman ng Diyos at sa Kanyang bugtong na Anak 
habang binabasa, pinaniniwalaan at sinusunod ang Kanyang Salita. Ang 
buhay na nakatuon sa Bibliya ay tiyak na magkakaroon ng maraming 
biyaya at kapayapaan mula sa Diyos.

PAG-IISIP: Ang Diyos ay nagbibigay ng maraming biyaya upang tayo ay 
makatanggap ng mas maraming biyaya.

PANALANGIN: Panginoon, tulungan mo akong mabuhay ng buong 
kamalayan ng Iyong walang tigil na biyaya at kapayapaan.

“At ng kanyang kabuuan
natanggap natin lahat,

at biyaya sa biyaya.”



BIYERNES, HUNYO 3
2 PEDRO 1:3
EFESO 1:19-23

ANG BUONG PAGTUSTOS NG BANAL
NA KAPANGYARIHAN NI CRISTO

Nababalisa ka ba tuwing sasapit ang bukas? Tinanong mo na ba ang iyong 
sarili sa kawalan ng pag-asa, “Mabubuhay ba ang aking pananampalataya?” 
“Malampasan ko kaya ang mga tukso?” “Makakaya ko bang tustusan ang 
aking pamilya?” Si Pedro ay may isang kahanga-hangang piraso ng balita 
para sa inyo sa talata ng araw na ito. Ang napakatiyak na katotohanan 
na ito ay makakatulong sa inyo upang maitaboy ang pag-aalinlangan, 
pagkabalisa at takot.

Ang katiyakan ay pinatunayan sa pamamagitan ng pagbanggit ng 
dalawang magagaling na katotohanan. Ang unang piraso ng kaalaman 
na ibinabahagi sa atin ni Pedro ay ang “Kanyang banal na kapangyarihan” 
(2 Ped 1:3) na kumikilos para sa atin. Maaari mo bang maunawaan ang 
walang katapusang kapangyarihan ni Cristo na kumikilos para sa inyo?

Ang pangalawang piraso ng nakakagaang loob na impormasyon sa 2 Pedro 
1:3 ay ang “lahat ng mga bagay” ay “ibinigay na sa atin”. Ang pariralang 
“lahat ng mga bagay”, sa pinagmulan na wika, ay mariing inilagay. 
Hangad ni Pedro na hindi natin makaligtaan ang kaalaman ng buong 
pagkakaloob ng Diyos para sa ating buhay at kabanalan. Wala sa Kanyang 
mga anak ang hindi kasali sa pagkuha ng buong sapat na pangtustos para 
sa ating buhay at kabanalan. Lahat ng ating pangangailangan, parehong 
pisikal at espiritwual ay inalagaan na sa kapangyarihan ni Cristo.

Ngunit kung walang alam tayo sa ating Makapangyarihang Panginoon 
na nagmamalasakit sa atin, mabibigo tayong makakuhang Kanyang mga 
kamangha-manghang mga pangtustos. Kaya’t pinapaalalahanan tayo sa 
pagtatapos ng talata na “sa pamamagitan ng pagkakakilala sa kanya” ay 
matutupad natin ang pangwakas na layunin ng tawag sa atin bilang mga 
Kristiyano, ang “kaluwalhatian at kabutihan”. 

Habang nabubuhay tayo sa matalik na kaalaman tungkol kay Cristo, 
mararanasan natin ang buong pagkakaloob ng Kanyang kapangyarihan 
para sa isang maluwalhati at banal na buhay.

PAG-IISIP: Ang maluwalhating kapangyarihan ni Cristo ay magdadala 
sa atin sa kaluwalhatian.

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako sa Iyo, Panginoon, para sa lahat ng 
mga dakilang inaasahan ng Iyong kapangyarihan.

“Ang bayan mo’y naghahandog
na kusa sa kaarawan ng iyong

kapangyarihan…”



 SABADO, HUNYO 4
2 PEDRO 1:4
JUAN 5:36-47

MAS DAKILA AT MAHALAGANG PANGAKO

Ang Diyos ay nagbigay sa atin hindi lamang “lahat ng mga bagay na 
nauukol sa buhay at kabanalan” (2 Ped 1:3), kundi pati na rin ng Kanyang 
mahalagang Salita “kung saan ibinibigay sa ating higit na malaki at 
mahalagang mga pangako” (2 Ped 1: 4). Purihin ang Diyos na pinanatili 
Niya ang bawat “tala” at “maliit na bahagi” ng Kanyang kinasihang Salita 
(Mat 5:18). Si Apostol Pedro ay nagpatotoo sa pangako ng Diyos na 
panatilihin ang Kaniyang Salita para sa atin: “Ang damo’y natutuyo, at ang 
bulaklak ay nalalanta: Datapuwa’t ang salita ng Panginoon ay namamalagi 
magpakailan man. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa 
inyo” (1 Ped 1:24b-25).

Ang mga pangako sa Bibliya ay “mahahalaga at napakadakilang.” 
Maraming mga kadahilanan ang makikita mula sa talata kung bakit ang 
mga pangako sa Bibliya ay tinukoy bilang “mahahalaga at napakadakilang”. 
Una, ang mga ito ay mga pangako ng Diyos, at samakatuwid ang Kanyang 
mga banal na katangian ay likas sa Kanyang mga pangako. Ang mga ito ay 
dalisay, totoo at tapat. “Sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos para 
sa kanya ay oo, at sa kanya ang Amen…” (2 Cor 1:20). Maraming mga 
bagay na ipinapangako ng mga tao ay maaaring hindi ibibigay, ngunit ang 
lahat ng mga pangako ng Diyos ay matutupad.

Pangalawa, ang mga pangako ng Diyos ay walang oras. Ang mga 
naniniwala ng bawat gulang at salinlahi ay maaaring sabihin na ang 
mga pangako sa Bibliya na “ibinigay sa atin”. Ang kanilang kaugnayan at 
kahusayan ay hindi maaaring kumupas sa panahon. Sa panahon, ang mga 
pangyayari ay maaaring magbago, ngunit ang mga pangako ng Diyos 
ay sapat upang matulungan tayong harapin ang mga bagong hamon, 
pangangailangan at kaguluhan.

Pangatlo, ang mga pangako ay ibinigay upang akayin tayo sa 
“kaluwalhatian at kabutihan” na nabanggit sa naunang talata (2 Ped 1:3). 
Ang layuning ito ay may karagdagang paliwanag sa pagtatapos ng talata: 
“upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang 
mula sa Dios, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil 
sa masamang pita”.

PAG-IISIP: Talikuran ang pagiging makamundo, yakapin ang mga 
pangako ng Diyos.

PANALANGIN: Panginoon, ipaalala sa akin na ang Iyong mga pangako 
ay sa aking kasiyahan.

“Para sa lahat ng mga
pangako ng Diyos sa kanya

ay oo, at sa kanya Amen.”



ARAW NG PANGINOON, HUNYO 5
2 PEDRO 1:5-8
FILIPOS 4:8

MAGDAGDAG AT MAGPASAGANA!

Ang tunay na pananampalataya ay pabago-bago. Puno ito ng mga kilos 
na espiritwal, paglago at pagkapakinabang. Hinahamon tayo sa salita 
ngayon na maging kung ano ang nilalayon nating maging bilang mga 
mananampalataya.

Ang pananampalataya, na nilikha ng biyaya ng Diyos sa atin (Efe 2:8), 
ay nagbukas sa harap natin ng isang napakalawak na pagkakataon na 
umunlad sa paggamit ng mga espirituwal na katangian. Hindi tayo dapat 
maging pabaya sa malaking pagkamarahil na ito na “makabahagi kayo 
sa kabanalang mula sa Dios, yamang nakatanan sa kabulukang nasa 
sanglibutan dahil sa masamang pita” (2 Ped 1:4). Hinahamon tayo na 
ibigay “lahat ng kasipagan” upang humusay sa ating espirituwal na pag-
unlad. Ito ay isang panawagan para sa agarang pagsisikap upang umunlad. 
Wala nang pagpapaliban, pag-aalangan o pagkaantala.

Mayroong dalawang pandiwa sa ating salita na may natatangi na 
kahalagahan. Ang mga ito ay “dagdag” (2 Ped 1:5), at “sagana” (2 Ped 1:8). 
Ang salitang Griyego para sa “dagdag” ay literal na nangangahulugang 
“pagdadalang kasama”. Sa madaling salita, dapat nating tiyakin na ang 
mga katangiang espirituwal na nabanggit sa mga salitang ito ay nasa 
sa ating pag-uugali at kilos sa buhay. Dapat tayong maging aktibo sa 
paggawa ng mga katangiang ito bilang ating kalikasan.

Bagay na binanggit ni Pedro ang pitong mga katangiang espirituwal na 
dapat tayong maging masigasig na idagdag sa ating pananampalataya. Sa 
listahan ng pitong mga espiritwal na katangian, ang una ay “kagalingan”. 
Ito ay moral na kahusayan. Ang pangalawa ay “kaalaman,” ang praktikal 
na kaalaman para sa espirituwal na pamumuhay. Ang pangatlo ay ang 
“pagpipigil” na nagsasaad ng pagpipigil sa sarili. Ang pang-apat ay ang 
“pagtitiis”, iyon ang pagtitiyaga, pagdadala ng lahat ng mga paghihirap 
upang umunlad. Ang ikalima ay ang “kabanalan”, na ang lahat ng ating 
mga saloobin, hangarin, at kilos ay nakadirekta sa kaluwalhatian ng 
Diyos. Ang pang-anim ay ang “mabuting kalooban sa kapatid”, isang 
mabait, mapagmahal, at maalaga sa mga kapwa kasapi ng simbahan. Sa 
huli, “pag-ibig”, na handing isantabi ang sariling ginhawa at kaligtasan 
para sa kapakanan ng iba.

PAG-IISIP: Dapat akong magsikap para sa espirituwal na kahusayan.

PANALANGIN: “Ama, higit na magiging katulad ng Guro, ako kailan 
man.”

“Kung mayroon ganumang
kabutihan, …isipin ang

mga bagay na ito”



LUNES, HUNYO 6
2 PEDRO 1:8-9
JUAN 15:1-8

HINDI BAOG, KUNDI MABUNGA!

Sa naunang mga talata, itinuro sa atin ni Pedro kung paano magsikap 
para sa espirituwal na pagpapabuti at kahusayan. Ngayon ay tiniyak niya 
sa atin sa talata 8 na ang gayong espirituwal na paglilinang ay gumagawa 
sa atin na kapaki-pakinabang at mabubunga sa ubasan ng Panginoon.

Ang mga tunay na mananampalataya na nakakilala sa Panginoong Jesus 
at sa Kaniyang kalooban patungkol sa kanila ay dapat na masagana sa 
mga espirituwal na katangian at pagiging mabunga. Hindi sila maaaring 
maging tamad o baog. Ang salitang “baog” ay nangangahulugang hindi 
mabisa. Ang lahat ng mga kamangha-manghang mga Kristiyanong 
biyaya sa atin ay hindi magpapahintulot sa atin na maging hindi aktibo o 
hindi mabunga. Sa halip, ang mga katangian na iyon ay magpapasigasig 
sa atin at magpapasigla, at magpapaaktibo. Lahat ng totoong nakakakilala 
kay Jesu Cristo bilang kanilang Panginoon ay dapat na kilalang mabunga 
sa praktikal na Kristiyanismo habang pinaglilingkuran nila Siya.

Sa talata 9, ang Apostol ay nagpatunog ng isang malakas na saway sa mga 
nagpapabaya sa espirituwal na pagpapabuti at pagiging mabunga. Sinabi 
Niya, “Ngunit siya na nagkulang sa mga bagay na ito ay bulag, at hindi 
nakakakita sa malayo, at nakalimutan na siya ay nalinis mula sa kanyang 
dating mga kasalanan.” Ang mga mananampalataya na hindi mabunga sa 
mga aspetong pang-espirituwal ay ang mga walang malayong paningin. 
Sila ay may myopia. Nabubuhay sila nang may agarang makamundong 
kasiyahan sa paningin sa halip ng walang hanggang halaga o mga 
gantimpala sa hinaharap nila. Mas masama pa, habang nabubuhay sila 
sa kasiyahan ng mundong ito sa paningin, parang nakalimutan nila na 
nalinis na sila mula sa mga kasalanan, at ito ay madaling nagpapalakas 
sa kanilang kasalukuyang pag-uugali. Ang malungkot na kalagayan 
ng Kristiyanismo ay bunga ng paghihikayat ng mga huwad na guro na 
sinumpa ni Apostol Pedro sa mga kabanatang sumunod. Kahit ngayon 
nakikita natin ang mga ganitong pangyayari. Hindi iilan ang mga 
Kristiyano na namumuhay sa kasalanan, na nahikayat ng maling aral 
ng ilang taong may mga tanggapan ng pagtuturo sa mga simbahan. Ang 
pananampalataya at kasalanan ay hindi magkakasama; Sila ay kakaibang 
mga katambal.

PAG-IISIP: Ang mga tagapagmana ng pagpapala ay dapat maging isang 
pagpapala sa iba.

PANALANGIN: Maaari ba akong maging pagpapala sa isang tao ngayon!

“Dito ay niluluwalhati ang aking
Ama, na kayo ay mamunga

ng maraming prutas.”



MARTES, HUNYO 7
2 PEDRO 1:10-11
1 TESALONICA 1:3-5

ANG IYONG BOKASYON AT PAGKAHIRANG
AY GAWIN MONG TIYAK

Hinihimok tayo ng talata 10 na pagtibayin ang ating tawag at pakahirang. 
Ito ang dalawang aspeto ng plano ng kaligtasan ng Diyos. Ang “ Pagpili” 
ay tumutukoy sa Kanyang pangangasiwa, walang hanggang pagpili ng 
mga indibidwal na maging pag-aari Niya. Ang “Pagtawag” ay tumutukoy 
sa Kanyang kilos sa panahon kung saan ang pagpili ay maliwanag. Ang 
ating pagkapili ay naganap bago ginawa ang mundo; ang ating tawag ay 
nagaganap kapag tayo ay napag bagong-loob. Sa pagkasunod-sunod, may 
unang pagpili, pagkatapos ay pagtawag, pagkatapos ay napagtanto natin 
na tayo ay pinili kay Cristo mula sa buong kawalang-hanggan.

Hindi natin magawa ang ating tawag at pagkapili na mas tiyak kaysa 
kanilang kasalukuyan na; Ang walang hanggang mga hangarin ng Diyos 
ay hindi kailan man maaaring hadlangan. Ngunit makukumpirma natin 
ang mga ito sa pamamagitan ng paglaki nang tulad sa Panginoon. Sa 
pamamagitan ng pagpapakita ng bunga ng Espiritu, makapagbibigay tayo 
ng hindi magkakamaling katibayan na tayo ay tunay na pag-aari Niya. 
Ang banal na buhay ay nagpapatunay ng katotohanan ng ating kaligtasan.

Ang pamumuhay sa isang banal na buhay ay magpapanatili sa atin mula 
sa pagkahulog. Hindi ito isang katanungan sa pagbagsak sa walang 
hanggang kapahamakan; ang gawain ni Cristo ay nagliligtas sa atin mula 
rito. Sa halip ito ay tumutukoy sa pagbagsak sa kasalanan, sa kahihiyan, sa 
pagkawalang pakinabang. Kung mabibigo tayong umunlad sa mga banal 
na bagay, nasa panganib tayong masira ang ating buhay. Ngunit kung 
lumalakad tayo sa Espiritu, maililigtas tayo mula sa pagiging itinapon 
sa paglilingkod sa Kanya. Binabantayan ng Diyos ang Kristiyano na 
sumusulong para sa Kanya. Ang kapahamakan ay nasa espirituwal na 
katamaran at pagkabulag.

Hindi lamang may kaligtasan sa palagiang espirituwal na pagsulong, 
mayroon ding pangako ng masaganang pagkakaloob na pagpasok sa 
walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si 
Jesu Cristo. Ang talata 11 ay hindi tumutukoy sa katotohanan ng ating 
pagpasok ngunit sa paraan nito. Ang tanging batayan lamang ng pagpasok 
sa kaharian sa langit ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesu Cristo. 

PAG-IISIP: (Basahin ang Pahayag 22:12.)

PANALANGIN: Nawa ako’y maging masigasig sa pagsunod sa Iyo, 
Panginoon, na wala akong pagkakataong lumayo sa Iyo.

“Pinili ka ng Diyos sa kaligtasan sa
pamamagitan ng pagpapabanal ng

Espiritu at paniniwala sa katotohanan.”



MIYERKULES, HUNYO 8
2 PEDRO 1:12-13
EZEKIEL 33:2-9

PAGLAGAY SA INYO SA ALA-ALA

Ang pag-uulit ng isang bagay ay hindi itinuturing na isang mahusay na 
gawain. Kung ang isang pastor ay inuulit palagi ang isang bagay, siya ay 
madalas na maakushan sa mapag-angil. Gayunpaman, sinabi ni Pedro, 
“Hindi ako magiging pabaya na ilagay kayong lagi sa pag-alaala ng mga 
bagay na ito” (2 Ped 1:12). Ang Apostol ay mukhang lubos na naniniwala 
na mayroong malaking halaga sa pag-uulit ng isang bagay. Sinabi niya 
ulit ito “Oo, sa palagay ko ito ay nararapat ... upang pukawin kayo sa 
pamamagitan ng paglalagay sa inyo sa pag-alaala” (2 Ped 1:13).

Hindi bihira para sa mga tao na magreklamo laban sa isang maka-Diyos 
at tapat na pastor na patuloy na inuulit mula sa pulpito ang isang tiyak na 
paksa na nagbabanta sa kadalisayan ng doktrina at buhay. Gayunpaman, 
ang isang mabuting pastor, ay tulad ng isang tapat na bantay, ay patuloy 
na binabalaan ang mga tao tungkol sa papalapit na panganib. Ang isang 
pastor na hindi nangahas na magbabala nang paulit-ulit ay maaaring 
mapapayapa ang isang masungit na karamihan ng tao at makatanggap 
ng kanilang malakas na palakpakan, ngunit tiyak na ginagawa niya ito 
sa hindi ikakasiyang Panginoon. Ang mga mangangaral na umiiwas 
sa paulit-ulit na babala at pagtuturo ay taimtim na may pagkilos ang 
Panginoon. Sa mga ganito, sasabihin Niya, “Ang Kanyang mga bantay ay 
bulag: silang lahat ay walang kamalayan, silang lahat ay mga asong pipi, 
hindi sila maaaring tumahol; natutulog, nakahiga, mahilig matulog. Oo, 
sila ay mga matatakaw na aso na hindi magkakaroon ng sapat, at sila ay 
mga pastol na hindi nakakaunawa: lahat sila ay nakatingin sa kanilang 
sariling daan, bawat isa para sa kanyang pakinabang, mula sa kanyang 
kinaroroonan” (Isa 56:10-11).

Hindi ka ba nasisiyahan tungkol sa paulit-ulit na pagbanggit ng iyong 
pastor ng ilang mga pagkakamali sa doktrina? Kapag inulit ng pastor ang 
isang babala o paalala, nag-abala ka ba upang malaman ang kataimtiman 
nito? Nakaramdam ka ba ng kalungkutan sapagkat ang paulit-ulit na 
paksa ay isang bagay na hindi mo nais tanggapin?

PAG-IISIP: “Kapag ang isang matandang aso ay tumahol, ang isang 
matalinong tao ay nakikinig.”

PANALANGIN: O Panginoon, bigyan mo ako ng biyaya upang makinign 
ang may pagpapakumbaba at pagkamasunurin sa mga nagbabantay sa 
aking kaluluwa.

“Upang isulat sa iyo ang parehong mga
bagay, sa akin talaga ay hindi mabigat,

ngunit para sa iyo ito ay ligtas.”



HUWEBES, HUNYO 9
2 PEDRO 1:12-15
2 CORINTO 5:1-11

HABANG AKO AY NASA TABERNAKULONG ITO

Ang isang totoong lingkod ng Panginoon ay isang tao na naipit sa pagitan 
ng dalawang pagnanasa. Una, siya ay naghahangad na makasama ang 
kanyang pinagpala na Guro sa Kanyang makalangit na tahanan. Ito ay 
lalo na kung siya ay matanda na o kung malapit na ang kanyang araw ng 
pagkamatay. Pangalawa, siya ay naghahangad na magkaroon siya ng mas 
maraming oras sa mundo upang pangalagaan ang kawan, na nasailalim 
ng kanyang pagpapastol.

Ganap na alam ni Pedro na ang kanyang oras sa mundo ay malapit nang 
magtapos. Sinabi niya sa talata 14, “Alam na sa ilang sandali ay dapat 
kong ipagpaliban ang aking tabernakulo, tulad ng ipinakita sa akin ng ating 
Panginoong Jesu Cristo.” Gayunpaman, siya ay hindi sa lahat ay nasiraan 
ng loob. Mas nagpasiya siyang gamitin ang buong natitirang araw para sa 
pakinabang ng bayan ng Diyos.

Mahal na mambabasa, bawat araw ay nagdadala sa atin palapit sa ating 
mga libingan. Ang kaalamang ito ay dapat pumukaw sa ating mga puso 
na maging masigasig sa mga bagay ng Panginoon. Hindi natin dapat 
ipagpaliban sa ibang panahon ang paglilingkod sa Panginoon. Ngayon na 
ang oras para maglingkod tayo sa Panginoon.

Ang talagang kamangha-mangha tungkol kay Pedro ay ang balak niya 
para sa ministeryo ng Salita na magpatuloy nang mas mahusay kahit pa 
pagkatapos ng kanyang buhay. Sumulat siya, “Bukod dito ay magsisikap 
ako na magagawa ninyo pagkatapos kong mamatay ang magkaroon 
ng mga bagay na ito palagi sa alaala” (2 Ped 1:15). Ang isa sa kanyang 
pinakamalaking kontribusyon sa simbahan sa mundo ay ang sulat na ito 
ng 2 Pedro. 

Ang mga Reformador ay nag-iwan ng mahusay na pamana: ang mga 
doktrina ng Repormasyon. Minamahal na mambabasa, anong pamana 
ang nais mong iwanan kapag kailangan mong iwanan ang iyong 
tabernakulo sa mundo? Narito tayo ngayon sa ating tabernakulo upang 
maging isang pagpapala kay Cristo sa marami. Gawin nating mabuti ito 
para sa ating salinlahi at para din sa susunod na salinlahi.

PAG-IISIP: Ang nalalapit na kamatayan ay nakapagpasipag ng mga 
lingkod ng Diyos.

PANALANGIN: Panginoon, tulungan mo akong gawin ang buhay kong 
mahalaga sa Iyo habang may hininga ako.

“Gayunpaman ang manatili
sa laman ay higit na

kailangan para sa inyo.”



BIYERNES, HUNYO 10
2 PEDRO 1:16-18
MATEO 5:1- 9 

ANG MALUWALHATING PAGBABALIK NI CRISTO
AY HINDI ISANG PABULA

Si Pedro ay hindi tinanggap anumang pag-aalinlangan tungkol sa 
“kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Jesu Cristo” (2 Ped 1:16). 
Tulad ng isinulat niya sa naunang mga talata, hangarin niyang patunayan 
ang mga katotohanang doktrinal na inaatake upang ang kanyang mga 
mambabasa ay patuloy na ipahayag ang mga ito kahit na patay na siya 
(2 Ped 1:12-15). Ang unang matibay na pahayag ni Pedro ay ang mga 
katuruang apostoliko tungkol sa pagdating ni Jesus sa kapangyarihan 
ay hindi “tusong inimbento ng mga pabula”. Mayroong mga huwad na 
guro na kinutya ang pangako ng pagbabalik ni Cristo (2 Ped 3:3ff). Kaya’t 
tiniyak ni Pedro na ang pagbabalik ni Jesus sa kapangyarihan ay isang 
tunay na katotohanan.

Ang ilan ay maaaring may pag-aalinlangan kung ang isang ipinako sa 
krus ay maaaring dumating muli sa walang kaparis na kaluwalhatian. 
Kaya’t nagbigay si Pedro ng tatlong kadahilanan kung bakit ang kanyang 
katuruan tungkol sa maluwalhating pagbabalik ni Cristo ay hindi isang 
alamat. Inilabas niya ang kanyang mga dahilan mula sa karanasan kay 
Cristo sa “Bundok ng Pagbabagong Anyo”, na nakita niya kasama sina 
Juan at Santiago (“kami” at “mga nakasaksi”) na naitala sa Mateo 17.

Ang unang dahilan ay nakita nila ang “kanyang kamahalan” (2 Ped 
1:16). Ang salitang Griyego na isinalin bilang “kamahalan” ay nagdadala 
ng paksa ng karangyaan at kadakilaan. Marami ang maaaring hindi 
iisipin na si Jesus, ang napako sa Krus, bilang isang maluwalhating 
Hari na babalik sa Kanyang kamahalan. Ngunit itinama ni Pedro ang 
kanilang pag-aalinlangan tungkol sa kamahalan ni Jesus; at tiniyak na 
Siya ay babalik sa kamahalan. Ang pangalawang dahilan ay nasaksihan 
ni Pedro si Jesus na tinanggap “mula sa Diyos Ama ang karangalan at 
kaluwalhatian”. Ang pangatlong dahilan ay narinig din nila ang tinig ng 
Ama na nagsasalita mula sa Kanyang “napakahusay na kaluwalhatian” na: 
“Ito ang aking minamahal na Anak, na kinalulugdan ko” (cf. Juan 1:14). 
Ang kanyang karanasan sa kaluwalhatian ni Cristo sa Bundok ay isang 
paunang karansan sa pagbabalik ni Cristo sa kaluwalhatian.

PAG-IISIP: Makikita natin ang kaluwalhatian ni Cristo, kahit na hindi 
Niya tayo kasama sa Bundok ng Pagbabagong Anyo.

PANALANGIN: “Siya nawa: pumarito ka, Panginoong Jesus” (Pahayag 
22:20).

“Makikita nila ang Anak ng tao darating
sa mga ulap ng langit may kapangyarihan

at dakilang kaluwalhatian.”



SABADO, HUNYO 11
2 PEDRO 1:19
AWIT 19:7-9

ISANG MAS TIYAK NA SALITA

Naaalala mo ba ang talakayan ni Pedro tungkol sa kanyang karanasan 
sa bundok ng kaluwalhatian ni Cristo sa naunang daanan (2 Ped 1: 16-
18)? Ang karanasang iyon ay isang nakakumbinsing karanasan tungkol sa 
hinaharap na pagbabalik ni Cristo sa kaluwalhatian. Ngayon sinabi niya 
na mayroong isang bagay na “mas tiyak”, at ito ay “salita ng propesiya”. Sa 
Lumang Tipan maraming mga hula hinggil sa pagbabalik ni Cristo. Nais 
ni Pedro na bigyang pansin natin ang lahat ng sinabi ng Salita ng Diyos, 
sapagkat ito ay talagang totoo.

Napansin mo ba ang pagbibigay diin ni Pedro sa kalikasan ng Salita 
ng Diyos? Tinuturo niya sa atin na walang anuman sa mundong ito na 
perpektong totoo at mapagkakatiwalaan, maliban sa Salita ng Diyos. 
Maaari tayong magtiwala sa bawat salita ng Diyos. Marami sa mga hula 
nito ay natupad na, tulad ng unang Pagdating ni Cristo. Ang natitirang 
mga hula na may kinalaman sa Kanyang Pangalawang Pagdating ay tiyak 
na matutupad.

Sinabi ni Jesus, “Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa 
mawala ang langit at ang lupa, isang tuldok o isang maliit nabahagi ay 
hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat” (Mat 5:18). 
Ang katiyakan ng Salita ng Diyos ay lumalampas sa panahon. Sa Mateo 
24:35, sinabi ni Jesus, “Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga 
salita ay hindi lilipas.” Si Luke, ang manunulat ng Ebanghelyo, ay nagtala 
kay Jesus na nagsasabing, “At mas madaling dumaan ang langit at lupa 
kaysa sa isang piraso ng batas na mabigo” (Luc 16:17).

Tiniyak sa atin ni Pedro sa talata 16 na sa pagdating ni Cristo sa 
kapangyarihan, ang mga Apostol ay “hindi sumunod sa mga tuso na 
nilikhang mga pabula.”

Paano natin malalaman kung ang isang pagtuturo ay tama o mali? Sa 
pamamagitan ng maingat na pagsusuri dito laban sa malinaw na mga aral 
ng Banal na Kasulatan! Tanging Banal na Kasulatan lamang maaaring 
matukoy ang pagiging tunay ng isang pagtuturo. “Kaya’t iginagalang ko 
ang lahat ng inyong mga utos tungkol sa lahat ng mga bagay bilang tama; 
at kinamumuhian ko ang bawat maling pamamaraan” (Aw 119:128).

PAG-IISIP: “Ang iyong batas ay ang katotohanan” (Aw 119:142b).

PANALANGIN: Panginoon, turuan mo akong lumakad sa Iyong 
katotohanan.

“Ang Banal na Kasulatan ay
hindi maaaring masira.”



ARAW NG PANGINOON, HUNYO 12
2 PEDRO 1:19
2 CORINTO 4:3-6

IYONG ILAW SA MADILIM NA LUGAR

Ang perpekto at mapagkakatiwalaang Banal na Kasulatan na mayroon 
tayo ngayon ay natatangi na pagkakaloob ng Diyos para sa ating 
pagpapala. Ipinaalala sa atin ni Pedro na “kung saan kayo’y may mabuting 
gawin na kayo’y makinig”. Inilagay ng Diyos ang Salita ng Diyos sa ating 
mga kamay upang tayo ay “makinig” sa lahat ng naitala dito. Ang tamang 
pag-uugali sa Salita ng Diyos ay hindi isang nagdududa, mapanuri sa 
lahat ng sinasabi nito, ngunit mapaniwalain at masunuring paraan. Kung 
susundin mo kung ano ang sinasabi ng Banal na Kasulatan, “kayo ay 
gumagawa ng mabuti” (Santiago 2:8).

Sa 2 Pedro 1:19, sinubukan pa ng Apostol na ipaliwanag ang mga 
pagpapala ng Salita ng Diyos. Sinabi niya na ito ay “tulad ng isang ilaw na 
nagniningning sa isang madilim na lugar, hanggang sa bukangliwayway, at 
ang bituin sa umaga ay sumikat sa inyong mga puso.”

Sa madilim na mundong ito, ang Salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin 
ng liwanag. “Ang iyong salita ay ilaw sa aking mga paa, at liwanag sa aking 
landas” (Aw 119:105). Kung ang Salita ng Diyos ang namamahala sa ating 
buhay, magkakaroon tayo ng maraming liwanag upang sumulong sa 
kadiliman ng kasinungalingan at kasalanan sa mundong ito.

Ang Banal na Kasulatan ang ating gabay sa madilim na daigdig na ito 
“hanggang sa bukang-liwayway, at ang bituin ng umaga ay sumikat sa 
inyong mga puso”. Ang “bituin sa umaga” ay si Cristo. Tinawag siyang 
“ang maliwanag at bituin sa umaga” sa Pahayag 22:16. Siya rin ang 
“Araw ng katuwiran” (Mal 4:2). Ang kanyang pagdating ay magdadalang 
“araw ng bukang-liwayway”. Sa lahat ng mga may pananampalataya sa 
kanilang mga puso at pag-asa sa pagbabalik ni Cristo, ang Salita ng 
Diyos ay isang liwanag sa madilim na mundong ito hanggang sa Siya ay 
bumalik at ang “araw” ng kawalang-hanggan ay sumikat. Ang Salita ng 
Diyos ay hindi lamang nagtiyak sa atin sa pagbabalik ni Cristo, kundi 
nagpapatnubay sa atin sa madilim na mundong ito hanggang sa Makita 
natin Siya isang araw.

PAG-IISIP: Gamitin ang liwanag ng Banal na Kasulatan upang alisin ang 
kadiliman sa paligid ko.

PANALANGIN: “O ipadala ang iyong liwanag at ang iyong katotohanan 
hayaang patnubayan nila ako.”

“Sapagkat ang
kautusan ay isang ilaw,
ang batas ay liwanag…”



LUNES, HUNYO 13
2 PEDRO 1:20-21
2 TIMOTEO 3:15-17

ANG BIBLIYA AY ANG AKLAT NG ESPIRITU

Kung ang Bibliya ay para sa ating kapakinabangan para matulungan 
tayong lumakad sa Kanyang liwanag sa madilim na mundong ito (2 Ped 
1:19), saka dapat itong pag-aralan ng buong kasipagan. Ang talatang iyon 
ay nagtuturo sa atin kung paano makikinabang dito sa pamamagitan 
ng paglarawan ng ilang mahahalagang katotohanan na dapat nating 
malaman sa pagharap natin Bibliya.

“Ang pag-alam muna dito”, isinulat ni Pedro, “na walang propesiya ng 
banal na kasulatan na may anumang pribadong pagpapaliwanag” (2 Ped 
1:20). Ngayon kung ang Banal na Kasulatan ay sigurado at sapat sa sarili 
nito (2 Ped 1:19a), dapat nating malaman na walang bahagi ng Banal na 
Kasulatan ang mabibigyang kahulugan ayon sa mga paksa at paniniwala 
ng mambabasa. Dapat nating iwasan ang pagbibigay kahulugan sa Banal 
na Kasulatan para maging angkop sa ating sariling naunang mga ideya.

Dapat tayong lumapit sa Banal na Kasulatan dahil ito ay paghahayag ng 
Diyos. Hindi ito isang pinagsama-samang ideya ng tao, o isang aklat na 
pipintasan ng ilang mga dalubhasa. Si Pedro ay nagsabi nito nang mas 
matapat sa sumunod na talata: “Sapagkat ang propesiya ay hindi dumating 
sa unang panahon sa pamamagitan ng kalooban ng tao: ngunit ang mga 
banal na tao ng Diyos ay nagsalita habang sila ay pinukaw ng Espiritu 
Santo.” Sa madaling salita, ang Banal na Kasulatan ay hindi likha ng tao.

Hindi itinanggi ni Pedro ang pagiging instrumento ng tao sa pagsulat 
ng Banal na Kasulatan. Sinabi niya sa atin na ang mga “banal na tao ng 
Diyos” (2 Ped 1:21) ang nagsulat ng Bibliya. Tinawag niya silang “banal na 
mga tao ng Diyos”, sapagkat sila ay tapat na mga propeta na nagpatupad 
ng katungkulang ginawa ng Espiritu. Sila ay “pinakilos ng Espiritu Santo”. 
Ang salitang Griyego na isinaling “kumilos” ay isang “paglalayag” na 
talinghaga na may paksa na “maging tulad ng isang barko na dinadala ng 
hangin”. Sa madaling salita, ang mga tapat na tao ng Diyos, sa ilalim ng 
pamumuno at pagpipigil ng Espiritu, ay nagsulat ng Bibliya.

Hindi natin dapat harapin ang Bibliya sa pangkaraniwan o pabayang 
pag-uugali. Dapat nating tandaan na kapag binabasa natin ang Bibliya, 
binabasa natin ang mga salita ng Diyos.

PAG-IISIP: Ang Bibliya ay Salita ng Diyos.

PANALANGIN: Ama, buksan ang aking mga mata upang makita ang 
katotohanan sa Iyong Salita.

“…sinuri ang mga banalna
kasulatan araw-araw kung

ang mga bagay na iyon ay totoo.”



MARTES, HUNYO 14
2 PEDRO 2:1
EZEKIEL 13

HUWAD NA MGA GURO SA INYO

Ang Salita ng Diyos na nasa harapan natin ay ang katotohanan. Ito ay 
napakagandang balita. Ngunit sa ating mayroong mga “bulaang guro” (2 
Ped 2:1) at iyon ay talagang masamang balita. Ang mga taong ito ay may 
kakayahang kunin ang katotohanan sa kanilang mga kamay at ibaluktot 
ito upang magturo sa atin ng mga maling doktrina. Ito ay isang panganib 
na palihim na kumikilos mula pa noong panahon ni Adan. Sinabi ni 
Pedro, “Ngunit may mga bulaang propeta rin sa mga tao, tulad din ng mga 
bulaang guro sa inyo.”

Binalaan ng Diyos ang Israel sa pamamagitan ni Moises: “Kung may 
lumitaw sa inyo na isang propeta, o isang mapangarapin ng mga panaginip, 
at nagbibigay ng tanda at kababalaghan, at ang tanda o kababalaghan ay 
naganap, na sinasabi niya sa inyo, sumamba tayo sa ibang mga diyos, na 
hindi ninyo kilala, at paglingkuran natin sila; Huwag kayong makinig sa 
mga salita ng pinayagan ang mga huwad na propeta na umunlad sa lupain 
at iligaw sila ng propetang iyon, o ng mapangarapin ng mga panaginip…” 
(Deut 13: 1-3).

Mayroong mabubuting mga propeta tulad nina Elija, Isaias, Jeremias at 
Ezekiel na palaging nagsisikap upang mailantad ang mga bulaang propeta. 
Gayunpaman, ang mga tao sa pangkalahatan ay sumusunod sa mga 
huwad katuruan ng mga huwad na propeta. Ang pangunahing pang-akit 
ay ang nakakapawi at hindi marahas na mga mensahe na ipinangaral nila. 
Pinangako nila ang mga pagpapala ng Diyos nang walang kahilingang 
pagbabago mula sa kanilang makasalanang pamumuhay. Ipinangaral nila 
ang maling kapayapaan (cf. Jer 6:14). Nag-alok sila ng mensahe na nais 
marinig ng mga tao.

Bagaman ang mga aral ng mga huwad na guro ay maaaring tanyag, 
binalaan tayo ni Apostol Pedro na ang kanilang mga aral ay “napakasama 
na mga erehiya”. Paano mapapamahalaan ng mga huwad na guro ang 
kanilang kasinungalingan, kung madali itong mailantad ng Bibliya? 
Sinabi sa atin ni Pedro na dadalhin nila ang mga eheriya “napalihim”. Sa 
madaling salita, dadalhin nila sila na palihim na kasabay ng katotohanan. 

PAG-IISIP: Ang mga maling guro ay nasa aking simbahan din. Ako ba 
ay mapagbantay?

PANALANGIN: Panginoon, bigyan mo ako ng biyaya upang subukin 
ang bawat guro at ang kanyang katuruan, upang mabantayan ko ang 
aking kaluluwa at ng iba mula sa mgakamuhi-muhing erehiya.

“Dahil may maraming hindi
mapipigil at walang pakundangang

mga tagapagsalita at manloloko.”



MIYERKULES, HUNYO 15
2 PEDRO 2:1-2
JEREMIAS 6:16-17

NAKASISIRANG MGA DOKTRINA

Bakit tayo dapat mag-ingat sa mga huwad na mga guro? Bakit dapat 
nating ihiwalay ang ating mga sarili mula sa isang taong naiiba sa atin 
tungkol sa mga doktrina? Hindi ba tayong lahat ay maaaring mabuhay at 
makapaglilingkod nang magkasama sa pamamagitan ng pagtabi ng ilan 
sa mga pagkakaiba-iba ng mga doktrinang ito?

Hindi tayo dapat makipagtulungan sa mga nagtuturo ng maling doktrina. 
Una, sapagkat sila ay paulit-ulit na nagtatanggi kay Cristo (2 Ped 2:1b). 
Ang mga ito ay lilitaw sa Iglesya na binili ng Panginoon ng Kanyang dugo, 
upang itanggi lamang Siya. Alam nating lahat na si Pedro, na sumulat ng 
sulat na ito, ay itinanggi ang ating Panginoon sa harap ng matinding tukso.

Pangalawa, ang kanilang pagtanggi ay “magdudulot sa kanilang mga 
sarili ng matulin na pagkawasak” (2 Ped 2:1c). Ang salitang “matulin” ay 
nangangahulugang “bigla”, bagamat hindi kinakailangang “agad-agad”. 
Ang pagkasiraay una sa espiritu at pagkatapos ay pisikal. Ang patuloy 
na pagsunod sa mga huwad na guro ay maaaring mangahulugang tayo 
ay wala ring lahat ng mga pagpapalang espirituwal, tulad ng kaligtasan 
mula sa walang hanggang panganib. Ang walang hanggang panganib ay 
mananatili sa lahat ng mga patuloy na tumatanggi sa ating Panginoon.

Ang isa pang mapaminsalang kalalabasan ng mga huwad na guro ay 
ang “maraming susunod sa kanilang nakasasamang paraan” (2 Ped 2:2a). 
Madalas silang nakatatanggap ng laganap na pagsunod. Ang mga ito ay 
magiging tanyag na ang malaking bilang ng mga tao ay mabighani sa 
kanilang mapanirang mga aral.

Sinabi rin sa atin ni Pedro na “sa pamamagitan ng katwiran kung kanino 
ang paraan ng katotohanan ay masisira” (2 Ped 2:2). Ang napakalaking 
bilang ng mga tao na sumusunod sa kanilang maling pamamaraan ay 
mag-uudyok sa iba na hatulan silang tama at ang daan ng katotohanang 
sinusunod ng ilang tapat bilang masama. Ipinaalala sa atin ni Jesus na 
“makipot ang tarangkahan, at makitid ang daan, na patungo sa buhay, at 
kakaunti ang makakahanap nito” (Mat 7:14). Na maraming madadaya at 
isang kahila-hilakbot na kalalabasan ng mga maling doktrina!

PAG-IISIP: “Ang katotohanan ay maaaring sisihin, ngunit hindi 
kailanman maaaring mapahiya.”

PANALANGIN: Bantayan mo ang aking kaluluwa, Oh Panginoon, mula 
sa mga magpapahamak na erehiya.

“Maraming bulaang mga
propeta ang lilitaw,

at manlilinlang ng marami.”



HUWEBES, HUNYO 16
2 PEDRO 2:3
1 TIMOTEO 6:3-5

KASAKIMAN, MAPAGKUNWARING SALITA AT PANINDA!

Sa 2 Pedro 2:3, habang ipinagpatuloy ni Pedro ang kanyang talakayan 
tungkol sa mga huwad na guro na makakapasok sa mga simbahan sa 
kanilang napakasamang mga erehiya, binanggit niya ang kanilang tatlong 
mga katangian. Ang paglalarawan ni Pedro ng mga huwad na guro ay 
malawak na nakikita sa makabagong Cristiyanismo.

Sila ay mga taong sakim. Gumagalaw sila sa paggawa ng kanilang mga bagay 
“sa pamamagitan ng kasakiman”. Ang mga maling guro ay masyadong 
nawiwiling kumita ng pera para sa kanilang sarili. Sa katotohanan, ang 
pansariling pakinabang ang kanilang layunin. Ginagawa nilang negosyo 
ang simbahan at ang espirituwal na mga gawain. Inialok nila ang kanilang 
mga paglilingkod batay sa kita ng pera. Ang mga ito ay tulad ng mga 
bulaang pinuno na inilarawan ni propeta Mika: “Ang mga pinunong yaon 
ay humahatol sa gantimpala, at ang mga saserdote ay nagtuturo para sa 
arkila, at ang mga propeta ay banal sa salapi: gayon pa man ay sasandal 
ba sila sa Panginoon, at sasabihin, Hindi ba ang PANGINOON ay kasama 
natin? Walang masamang darating sa atin” (Mik 3:11).

Sinabi rin sa atin ng Apostol kung paano sila magtatagumpay sa pagkita 
ng pera. Ang mga huwad na guro ay gumagawa ng kanilang mga pagkilos 
“sa mapagkunwaring mga salita”. Ang salitang Griyego na ginamit ni 
Pedro dito ay “plastos”, kung saan nakukuha natin ang ating salitang 
Ingles na “plastik”. Mga salitang plastik! Maingat na inimbento at hinulma 
ng mga salita upang matulungan silang kumita ng pera. Ito ay magiging 
malayong tawag galing kay Apostol Pablo na sumulat sa 1 Tesalonica 
2:5: “Sapagka’t hindi naming ginagamit kahit kailan ang mga salita sa 
pambobola, na inyong nalalaman, o ng isang balabal ng kasakiman; Ang 
Diyos ay saksi.”

Sa kanilang paghabol sa pera hindi nila aalagaan ang kaligtasan ng mga 
kaluluwa. Mas magiging handa sila na “ipangangalakal kayo” (2 Ped 2:3). 
Ang mga gumagamit ng ministeryong Kristiyano bilang isang paraan 
upang kumita ng pera ay mananamantala sa mga tao. Hindi sila mga 
ministro, kundi mga mangangalakal.

PAG-IISIP: Ang materyal na kaunlaran ba ay isang tunay na tanda ng 
kabanalan?

PANALANGIN: O Panginoon, pagyamanin mo ako sa katotohanan at 
kabanalan!

“…Ipagpalagay na ang kita ay 
kabanalan: humiwalay sa gayon.”



BIYERNES, HUNYO 17
2 PEDRO 2:3-6
JUDE 1:4-7

ANG PAGKAWASAK AY HINDI NATUTULOG

Ang kabanata 2 ng sulat ni Pedro ay malinaw na balaan ang simbahan 
laban sa pagpasok ng mga huwad na guro. Binalaan niya tayo na huwag 
kunsintihin ang mga ito.

Mga Anghel nang Nangagkasala (2 Ped 2:4): Sinabi ni Pedro, “ang Dios 
ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang mangagkasala ang mga yaon, 
kundi sila’y ibinulid sa impierno, at kinulong sa mga hukay ng kadiliman, 
upang ilaan sa paghuhukom.” Ito ay patunay na hahatulan din ng Diyos 
ang mga huwad na guro. Ang kwento ng paghihimagsik ng mga anghel at 
ang pagpapaalis sa kanila sa langit ay naitala sa Isaias 14:12-15 at Ezekiel 
28:11-19. Ang ilan sa mga nahulog na mga anghel na ito ay itinatago 
ngayon sa “impiyerno” para sa huling “paghuhukom”. Kung hinatulan ng 
Diyos ang mga suwail na anghel, hahatulan din Niya ang mga suwail na 
mga tao.

Ang Daigdig ni Noe (2 Ped 2:5): Matapos mangaral si Noe ng 120 taon 
(Gen 6:3), pinarusahan ng Diyos ng baha ang hindi nagsising mundo. 
Maliban sa walong kasapi ng pamilya ni Noe, ang sangkatauhan ay pinatay. 
Ang mga tao sa panahon ni Noe at ng ating panahon ay magkatulad sa 
kanilang mapanghimagsik na pamumuhay. Kung pinarusahan ng Diyos 
ang mga walang batas noon, parurusahan din Niya ito ngayon.

Sodom at Gomorra (2 Ped 2:6): Ang dalawang lunsod na ito ay napuno 
ng garapal na kasalanan sa mahalay na imoralidad. Ang lahat ng mga uri 
ng mga mahalay na kabuktutan ay umiiral doon. Sa kabila ng pagdarasal 
ni Abraham, nawasak sila ng apoy. Kung binawasan ng Diyos ang mga 
mapagmataas, makamundong tao ng Sodom at Gomorrha sa abo, 
parurusahan din Niya ang mga hindi nagsisising makasalanan sa ating 
kapanahunan.

Matapos banggitin ang poot ng Diyos sa mga pangyayaring nasa itaas, 
sinabi ni Pedro na sila ay “halimbawa para sa mga mamumuhay nang 
hindi maka-Diyos pagkatapos” (2 Ped 2:6). Ang bawat isa na binabalewala 
ang kanyang mga kasalanan, o nagtataguyod ng kabulaanan sa isang 
pangkaraniwan na pamamaraan ay dapat na balaan na magsisi. Kung 
hindi, ibubuhos sa kanya ang poot ng Diyos.

PAG-IISIP: “Hayaang ang pagkawasak ng isa ay maging aking liwanag.”

PANALANGIN: (Gumamit ng Awit 19:13.)

“Sapagka’t kapag sinabi nila, kapayapaan
at kaligtasan; pagkatapos biglang

pagkawasak ay darating sa kanila.”



SABADO, HUNYO 18
2 PEDRO 2:7-8
JEREMIAS 9:1-6

PAGKABAGABAG NG MAKATARUNGANG SI LOT

Si Lot ay pamangkin ni Abraham. Nang tinawag ng Diyos si Abraham 
sa Lupang Pangako, sumama si Lot sa kanya. Sinundan din niya ang 
pananampalataya ni Abraham. Pareho silang pinagpala ng Diyos. Nang 
dumami ang kanilang kayamanan, kinailangan nilang maghiwalay sa 
isa’t isa. Pinili ni Lot na pumunta sa Sodoma, na isang mayabong at 
masaganang lugar. Gayunpaman, ang kasalanan ng lungsod ay matindi. 
Sinasabi ng Genesis 13:13, “Ngunit ang mga tao ng Sodoma ay masasama 
at sobrang makasalanan sa harap ng Panginoon.” Nakalulungkot, 
nagpasya si Lot nang walang wastong pang-espirituwal na pang-unawa. 
Gayunman, nagdala ng digmaan ang Diyos upang lituhin si Lot, ngunit 
bumalik siya sa lungsod ng kasalanan kasama ang kanyang pamilya.

Kung ang pagsasalysay lamang sa Genesis ang isasaalang-alang, ang 
isa ay maaaring mahirapang patunayan nang walang pag-aalinlangan 
na si Lot ay isang makatarungang tao. Gayunpaman, ipinahayag sa 
atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pedro na si Lot ay isang 
makatarungan na tao. Ang desisyon ni Lot na manirahan sa isang lungsod 
na puno ng kasalanan ay isang mapanganib sa espiritung kapasiyahan, 
lalo na para sa mga kasapi ng kanyang pamilya. Si Lot ay “nahahapis 
sa maruming pag-uusap ng masasama” (2 Ped 2:7). Ang salitang Greek 
para sa “nahahapis” ay nag mumungkahi ng matinding pagkabalisa 
at pagkaapi sa loob ng puso ni Lot. Pinahirapan siya sa loob, nakikita 
ang lahat ng karumal-dumal na kilos na ginawa sa paligid niya. Sa huli, 
kailangan din niyang masakit na masaksihan ang kanyang asawa at mga 
anak na nahawaan ng materyalismo at kasamaan ng lungsod na iyon. Sila 
rin ay pinarusahan ng Diyos.

Ang bawat tunay na Kristiyano na pipiliing mabuhay sa gitna ng 
kamunduhan at kamalian ay makibahagi sa galit na naranasan ni Lot.

Maraming Kristiyano ang tulad ni Lot. Hindi nila kinukunsinti ang 
kasinungalingan at kamunduhan sa kanilang puso, ngunit tumanggi 
silang lumayo sa panghihikayat nito. Napakalungkot na pinili nilang 
mabuhay sa pagdurusa! Ang utos ng Bibliya ay ihiwalay ang ating mga 
sarili sa kawalan ng pananampalataya at pagkakamali (2 Cor 6:14-18).

PAG-IISIP: “Ang pagkabagabag ay tumatapak sa takong ng kawalang-
kabuluhan.”

PANALANGIN: O Panginoon, nawa’y maging malakas ang aking puso 
na itapon ang lahat ng hindi totoo.

“Ang mga ilog ng tubig ay dumadaloy
sa aking mga mata sapagkat hindi

nila tinutupad ang iyong batas.”



ARAW NG PANGINOON, HUNYO 19
2 PEDRO 2:7-9
1 TESALONICA 5:9-10

ALAM NG PANGINOON KUNG PAANO ILIGTAS
ANG MAKA-DIYOS

Kagustuhan ni Lot ang nagdala sa kanya ng pagkabagabag sa mga 
kasalanan ng Sodom. Ngayon marami ang nasa sitwasyo ng tulad ng kay 
Lot. Ngunit mayroon ding ilang mga mananampalataya na nakakaranas 
ng nakakalungkot na kalupitan ng kasalanan, kahit hindi nila pinili na 
nandoon. Ang ilan ay ikinasal na sa kanilang mga hindi naniniwalang 
asawa nang makilala nila si Jesus bilang kanilang Panginoon at 
Tagapagligtas. Ang mga nasabing tao ay madalas na dumaan sa maraming 
malungkot na pangyayari dahil sa hindi maka-diyos na paraan ng mga 
hindi naniniwalang asawa at iba pang kasapi ng pamilya. Madalas silang 
pinahihirapan ng mga nangyayari sa kanilang paligid. Mayroon ding mga 
Kristiyano na labis na nababagabag ng hindi maka-diyos na pag-uugali 
ng kapwa mag-aaral sa paaralan o mga kapwa empleyado sa lugar na 
pinagtatrabahuan.

Ang lipunang tinitirhan natin ay mabilis na nagiging katulad ng Sodoma 
at Gomorrah. Maraming mga mahahalay na mga bagay ang ipinapakita 
o ginagawa sa mga pampublikong lugar, sa ating kapit-bahayan, sa mga 
pampublikong sasakyan, atbp.

Ang talata ngayong araw ay naglaan ng malaking saya para sa lahat ng 
naguguluhan. Sinabi ng 2 Pedro 2:9, “Alam ng Panginoon kung paano 
ililigtas ang mga maka-Diyos mula sa mga tukso.” Tiyak na ililigtas tayo 
ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang awa. Basahin ang 1 Corinto 10:13.

Bagaman ang Diyos ay matiyaga sa atin, pinapaalalahanan din tayo ng 
Banal na Kasulatan na ang mga walang katulad na kaguluhan ay ibubuhos 
sa lupa. Malapit na ang mga araw ng Malaking Kapighatian. Magtitiis 
ba tayo sa nakakatakot Niyang poot? Hindi hinatulan ng Diyos ang 
dating mundo hanggang si Noe at ang kanyang pamilya ay nasa arko na. 
Gayundin, hindi Niya pinarusahan ang Sodoma hanggang sa nailabas 
si Lot sa lungsod na iyon. Ito ang aking paniniwala na dadalhin tayo ng 
Panginoon sa Kanya bago ang matinding kapighatian ng Kanyang poot ay 
dumating sa lupa. “Iingatan din kita mula sa oras ng tukso, na darating sa 
buong mundo, upang subukan ang mga nananahan sa lupa” (Pahayag 3:10).

PAG-IISIP: Ang mga Banal ay maaaring makaramdam ng hampas ng 
kamatayan, ngunit hindi ang lason nito.

PANALANGIN: O Panginoon, tulungan mo akong tumingin lampas sa 
aking mga paghihirap sa maluwalhating tagumpay na Pinangako Mo.

“Ang Diyos…..ay sa tukso
gagawa rin ng paraan

upang makatakas.”



LUNES, HUNYO 20
2 PEDRO 2:9
ROMA 2:1-16

ANG HINDI MAKATARUNGAN PARA
SA ARAW NG PAGHUHUKOM

Ang “hindi makatarungan” (2 Ped 2:9) o ang masasama ay parang 
umuunlad nang ilang sandali. Tila sila ay nakakakuha ng mas malaking 
kalamangan sa mundong ito. Ito ay nakapagtataka sa isang tao kung 
nakalimutan ba ng Diyos ang kanilang mga masasamang gawa.

Mahigpit na sinabi sa atin ni Pedro na alam ng Panginoon “kung paano… 
ilaan ang mga di makatarungan” (2 Ped 2: 9). Alam ng Panginoon ang 
masasama at ang kanilang mga gawa. Hindi niya malilimutan ang mga 
gawa ng mga tao at bibigyan sila ng angkop na parusa sa kanilang mga 
gawa. Ang pagkaantala sa pagpapatupad ng Kanyang paghuhukom ay 
hindi nangangahulugang kinalimutan ng Diyos ang kanilang mga maling 
ginawa. Naaalala niya sila at hahatulan sila sa araw na Kanyang pinili.

Ang kasalukuyang pagkilos ng Panginoon ay “upang ilaan ang hindi 
makatarungan”. Iningatan niya sila para sa araw ng paghuhukom. Hindi 
sila makakatakas sa Kaniyang panghukuman na kilos. Ginagawa Niya 
ang Kanyang kontrol sa kanila, kahit na nabubuhay sila sa paghihimagsik 
laban sa Kanya. Maaalala Niya sila tulad ng Kanyang paglaan sa kanila “sa 
araw ng paghuhukom”. Ang kanilang huling hatol ay darating.

Sa Pahayag 20:11-15, nabasa natin ang tungkol sa paparating na parusa sa 
mga hindi makatarungan. “At nakita ko ang isang malaking putting trono, 
at siya na nakaupo rito, na mula sa kanyang mukha ay tumakas ang lupa 
at ang langit; at walang nahanap na lugar para sa kanila. At nakita ko 
ang mga patay, maliit at malaki, na nakatayo sa harap ng Diyos; at ang 
mga libro ay binuksan: at ang isa pang libro ay binuksan, na ang aklat ng 
buhay: at ang mga patay ay hinuhusgahan sa mga bagay na nasusulat sa 
mga libro, ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay 
na naroroon; at ang kamatayan at impiyerno ay naghatid ng mga patay na 
nasa kanila: at sila ay hinatulan bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. At 
ang kamatayan at impiyerno ay itinapon sa dagat-dagatang apoy. Ito ang 
ikalawang kamatayan. At ang sinumang hindi matagpuan na nakasulat sa 
aklat ng buhay ay itinapon sa dagat dagatang apoy.”

PAG-IISIP: Sino ang maaaring magtago mula sa Kanyang poot sa araw 
ng paghuhukom?

PANALANGIN: O Ama, natatakot ako sa araw ng paghuhukom, at kaya 
ako ay kumakapit kay Cristo na aking Manunubos.

“Para sa lahat ng mga
bagay na ito ay ng Diyos

dadalhin kayo sa paghuhukom.”



MARTES, HUNYO 21
2 PEDRO 2:9-12
COLOSAS 3:5-10

MAPANGHIMAGSIK NA TUMALIKOD

Inilantad ni Pedro ang mapanghimagsik na pag-uugali ng mga huwad na 
guro na nagkukuha ng katanyagan sa unang simbahan. Inilarawan ang 
mga ito bilang makamundo, mga taong nagtataguyod ng mga sarili na 
walang galang sa may-kapangyarihan.

Ang mga tumalikod ay mga taong “lumalakad ayon sa laman sa 
pagnanasa ng karumihan” (2 Ped 2:10). Ang pariralang “lumalakad 
pagkatapos” ay naglalarawan sa kanila bilang patuloy na sumusunod sa 
isang tiyak na patutunguhan. Sila ay mga taong namuhay sa walang pigil 
na pagnanasa ng kanilang laman. Ang kanilang mga gawain ay “marumi” 
o nagpaparumi.

Ang susunod na paglalarawan ng mga tumalikod ay “nasusuklam sa 
pamahalaan” (2 Ped 2:10). Hinahamon nila ang mga awtoridad o ang 
nasa kapangyarihan. Tiyak na kabaligtaran ito sa kung ano ang itinuro 
ng mga Apostol sa unang simbahan hinggil sa pag-uugali ng mga 
naniniwala sa pamumuno. Ang katuruang Apostoliko patungkol sa ating 
pag-uugali sa gobyerno ay dapat sumunod (Rom 13:1). Pinayuhan din 
tayo na manalangin (1 Tim 2:1-4) at ipakita sa kanila ang paggalang (1 
Ped 2:11-17). Ang parehong pag-uugali ay hinihikayat din sa bahay para 
sa mga magulang (Efe 6: 1-4), sa mga lugar na pinagtatrabahuan para sa 
mga tagapangasiwa (Efe 6:5-8) at sa simbahan para sa mga pinuno (Heb 
13:17-18).

Patuloy na inilarawan ni Pedro ang mga huwad na guro bilang mayayabang 
at mapangahas na mga taong nagsasalita ng mga kakaibang bagay para 
sa kanilang kaluwalhatian. Sa kanilang mga mapangahas na talumpati, 
“magsasalita sila ng masama sa mga matataas”.

Sa kanilang kawalan ng pamimitagan at mapagmataas na pananalita 
at pagkilos sila ay nagmukhang “mababangis na mga hayop”. Sila ay 
kumilos na hindi makatwiran. Hindi nila ipinakita ang pang-unawa at 
pagkamatino na inaasahan sa mga espirituwal na mga tao. Gusto rin 
nilang pag-usapan ang mga bagay na hindi nila alam. Ang nasabing mga 
tumalikod ay “mapapahamak sa kanilang sariling katiwalian”.

PAG-IISIP: “Ang isang masamang punongkahoy ay nagbubunga ng 
masamang bunga” (Mat 7:17).

PANALANGIN: Iligtas ako at ang aking Iglesya, Oh Panginoon, mula sa 
mga masasamang tao at kanilang mga pakana.

“Sapagkat ang sa isang obispo
ay dapat walang kasalanan,
bilang katiwala ng Diyos…”



MIYERKULES, HUNYO 22
2 PEDRO 2:13-14
ROMA 13:13

KRISTIYANONG NAGHAHANAP NG KASIYAHAN?

Maraming mga nagsisimba ang nakikitang kasama ang karamihan ng tao 
na nagtitipon upang manood ang mga malaswa at marahas na pelikula, 
upang masiyahan sa makamundo at mahalay na mga mang-aawit at 
mananayaw. Ang mga nag-aangking Kristiyano ay nakikisali rin sa mga 
kasiglahan sa gabi sa mga pub, club at iba may inumang mga pagdiriwang.

Hindi rin bihira sa mga panahong ito ang “para-church” na organisasyon 
at simabahan na mag-alok ng makamundong uri ng musika, sayaw at 
pagdiriwang. Ang kanilang mga Kristiyanong gumaganap sa kanilang 
mga gawain ay lumilitaw at kumikilos tulad ng mga eksena na nasa mga 
makamundong libangan. Ginagawa nilang “Kristiyano” ang anumang 
mga bagong bagay na nasa tanawin ng libangan, upang ang karamihan 
ng tao na naghahangad na magsaya ay hindi dapatlumayo sa simbahan!

Ang mensahe ni Pedro ay may kaugnayan sa simbahan ng ating panahon. 
Sa walang hindi tiyak na mga tuntunin na sinabi ni Pedro na ang mga 
hindi nagsisising nagsisimba ng naghahanap ng kasiyahan ay “tatanggap 
ng gantimpalang kawalang kabutihan” (2 Ped 2:13). “Itinuturing nilang 
kasiya-siya ang kaguluhan sa araw” (2 Ped 2:13b). Ang salitang Griyego 
para sa “riot” ay nagmumungkahi na natutuwa sila sa pagdiriwang sa 
laman at mahalay na kasiyahan. Ang pariralang “kaguluhan sa araw” ay 
nagpapahiwatig na nakikisali sila sa ganitong mahalay at marangyang 
pamumuhay nang hayagan sa mga mata ng tao. Nasisiyahan silang 
makilala sa kanilang pagkamakamundo.

Sa pagkasuklam ay sinabi ni Pedro, “Ang mga ito ay mga batik at mga 
mantsa” (2 Ped 2:13). Ang salitang “mga batik” ay naglalarawan sa kanila 
bilang “may bahid na mga ugali” at “mga mantsa” ay bilang mga taong 
hindi angkop maging mga lingkod ng Diyos. Ang kabuktutan ng mga 
taong ito ay labis na kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos sapagkat sila 
ay “nagpapatuloy na nagpapalakasan sa kanilang sariling mga pandaraya” 
(2 Ped 2:13). Ipinakita nila ang kanilang mga makamundong mga 
hangarin “habang nakikipagsalo sa inyo”. Sa talata 14, inilantad ni Pedro 
ang kanilang tunay na pagkatao. Sinabi niya na mayroon silang “mga 
mata na puno ng pangangalunya”. Hindi lamang sila nagmumukhang 
may pagnanasa ngunit tumitingin rin sila na may pagnanasang mga mata.

PAG-IISIP: Ang Kristiyanismo at kahalayan ay kakaibang mga katambal.

PANALANGIN: Panginoon, bigyan mo ako ng biyaya upang tumakas sa 
pagnanasa ng aking laman.

“…huwag siyang
pahintulutan na kunin
ka sa takip-mata niya.”



HUWEBES, HUNYO 23
2 PEDRO 2:15-16
PAHAYAG 2:14

ANG PARAAN NG BALAAM

Sa pagbabasa ngayon, nagpapatuloy ang talakayan sa panganib ng 
kasakiman. Ang kasakiman ay hindi mapapawing labis na pagnanasa 
para sa mas maraming pera, kapangyarihan at katanyagan. Maaarin itong 
himukin ang isang tao na gumawa ng maraming kasamaan. Binalaan 
tayo na “ang pag-ibig sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan” (1 Tim 6:10). 
Nagbabalarin si Jesus, “Makinig, at mag-ingat sa pagnanasa” (Luc12:15).

Upang mailarawan ang kasamaan ng kasakiman, ikinuwento ni Pedro 
ang kuwento ni Balaam na matatagpuan sa Mga Bilang 22-25. (Maglaan 
ng oras upang basahin ang mga kabanatang ito.) Siya ay isang Hentil na 
propeta na sinubukang sumpain ang Israel para sa perang inalok ni Balak, 
ang hari ng mga Moabita. Bagaman alam ni propetang Balaam na mali 
ang sumali kay haring Balak, tumalon pa rin siya sa pagkakataong kumita 
ng mas maraming pera. Sinaway siya ng Diyos, maging sa pamamagitan 
ng bibig ng kanyang asno. Hindi siya makikinig.

Nang sinubukan ni Balaam na sumpain ang Israel, ginawang isang 
pagpapala ng Diyos ang kanyang sumpa (Deut 23:4-5). Bagaman nabigo 
siyang sumpain ang mga Hudyo dahil sa pakikialam ng Diyos, tinuruan 
ni Balaam si haring Balak kung ano ang dapat gawin upang matalo ang 
Israel. Pinayuhan niya si Balak na akitin ang Israel sa mga pagnanasang 
kasalanan at sa gayon ay mapukaw ng Israel ang kanilang Panginoon, na 
magbabanta ng pagkasira para sa Israel. Ginawa niya ang lahat para sa 
perang ipinangako ni haring Balak.

Ang isang kagiliw-giliw na bagay na dapat tandaan tungkol kay Balaam 
ay binigyan siya ng pag-unawa sa kalooban ng Diyos, ngunit pinili parin 
niyang magkasala at maging sanhi ng pagkakasala ng Israel. Maraming sa 
mga tumalikod ang nagtataglay ng mga katangiang ito ni Balaam. Sa mga 
huling araw na ito nakikita natin ang maraming tanyag na mangangaral at 
guro na nagpapakita ng magkakatulad na katangian, tulad ng kasakiman, 
may kamalayang paglayo sa inihayag na kalooban ng Diyos at sa Bibliya, 
at pagsulong ng isang makamundong pamumuhay. Ang mga nasabing 
tao ay maaaring maging tanyag at mayaman. Ngunit ang natatanggap nila 
ay “mga kabayaran ng hindi katuwiran” (2 Ped 2:15).

PAG-IISIP: Ang pag-ibig sa pera ay nagsusunog ng marami.

PANALANGIN: Ama, nawa’y masisiyahan ako sa Iyong kabutihan upang 
hindi ako magnanasa ng mga gantimpala ng kasamaan.

“Hindi ka ba titigil sa
pagbaluktot ng mga tamang

paraan ng Panginoon?”



BIYERNES, HUNYO 24
2 PEDRO 2:17-19
ROMA 6:16-22

MGA BALON NA WALANG TUBIG,
MGA ULAP NA WALANG ULAN!

Muli ay matapang na inilarawan sila ni Pedro bilang hindi kapaki-
pakinabang na mga tao. Para silang “mga balon na walang tubig”, at 
“mga ulap na dala ng bagyo”. Tungkol sa totoong mga naniniwala, sinabi 
ni Jesus, “Ang sumasampalataya sa akin, tulad ng sinabi sa banal na 
kasulatan, lalabas mula sa kanyang tiyan ang mga ilog ng buhay na tubig” 
(Juan 7:38). Ang mga taong ito ay kabaligtaran lamang. Lumilitaw ang 
mga ito tulad ng isang balon, ngunit walang mga pakinabang ng isang 
balon. Lumilitaw rin ang mga ito tulad ng mga ulap na nagdadala ng ulan 
para sa nauuhaw na lugar ngunit sa totoo lang hindi sila nagdadala ng 
ambon. Tulad ng mga dumadaan na ulap, na tinatangay ng hangin sa 
kadiliman magpakailanman, nawawala rin sila nang hindi nagdadala ng 
anumang ambon ng mga espirituwal na pagpapala.

Kung wala silang kamangha-manghang espiritwal na maalok, paano 
nila maaakit ang mga tagasunod? Nagbigay ng maraming sagot si Pedro. 
Una, “nagsasalita sila ng malalaking kapalaluan ng mga salita ng walang 
kabuluhan” (2 Ped 2:18). Mahusay silang tagapagsalita, ngunit walang 
katotohanan. Ang kanilang kahanga-hangang pagsasalita ay nakakaakit 
ng mga tao. Pangalawa, “nang-aakit sila sa pamamagitan ng mga 
pagnanasa ng laman, sa pamamagitan ng labis na kahalayan” (2 Ped 2:18). 
Nagbibigay sila ng sapat na puwang para sa kanilang mga tagasunod 
para ipagpatuloy ang kanilang masasamang hangarin. Sa halip na itabi 
ang mga kasalanan, gumawa sila ng pangtustos para sa makasalanang 
pamumuhay. Tulad sila ng maraming mga makabagong mangangaral 
na umiiwas sa pangangaral laban sa kasalanan, sinisisi na ang gayong 
paraan ay maglalagay sa mga tao sa isang nagkasalang-pakiramdam. 
Sa pamamagitan ng kanilang “mahalay” nagagawa din nilang dungisan 
kahit ang mga naglinis ng kanilang mga sarili mula sa kamalian ng ilang 
sandali. Ang karagdagang katotohanan na ito ay pinatunayan ni Pedro sa 
talata 19: “Habang ipinapangako nila sa kanila ang kalayaan, sila mismo ay 
mga alipin ng katiwalian: sapagka’t kung kanino ang isang tao ay magapi, 
sa gayon ay dinala siya sa pagkaalipin.”

PAG-IISIP: Ang pansamantalang pagpapabuti ng buhay ay hind ito 
toong pagbabagong buhay.

PANALANGIN: Ama, nawa ang kapangyarihan ng dugo ni Cristo at ang 
Kanyang Salita ay lagging magpapabanal ng aking buhay.

“Sinasabi ko sa iyo, sinumang
gumawa ng kasalanan ay

ang lingkod ng kasalanan.”



SABADO, HUNYO 25
2 PEDRO 2:20-22
AWIT 36:1-4

ANG ASO SA KANYANG SARILING SUKA,
ANG INAHING BABOY SA PUTIK!

Ang kabanalan ay hindi lamang pagtanggi na gumawa ng ilang 
masasamang gawain. Ito ay palagiang pagbibigay daan sa pagsunod sa 
Diyos. Ito rin ay isang matinding pagkamuhi sa kasalanan. Ipinahayag 
nila ang isang uri ng kaalaman tungkol sa Panginoong JesuCristo, na 
naipamalas din ng kanilang bahagya o pansamantalang pag-iwas sa 
kasalanan. Maraming mga tao na nakapunta sa simbahan at nakarinig 
ng Ebanghelyo ang nakakaalam kung ano ang mabuhay tulad ng isang 
Kristiyano. Pagkatapos sinubukan nilang mamuhay tulad ng isang tunay 
na Kristiyano nang walang pagsisisi.

Ngunit kapag “sila ay muling nabalot dito, at nagapi, ang huli ay mas 
masahol pa sa kanila kaysa sa pasimula” (2 Ped 2:20). Sila ay nagging 
isang kahi-hiya at kahihiyan kay Cristo at sa Iglesya na hinahangad ni 
Pedro na “mas mabuti para sa kanila na hindi nalalaman ang daan ng 
kabutihan, kaysa, pagkatapos nilang malaman ito, na tumalikod sa banal 
na utos na ibinigay sa kanila” (2 Pet.2:21).

Pagkatapos ay nagpatuloy si Pedro upang sabihin sa atin kung bakit 
mas mabuti na hindi sila kailanman nasa panig ng Panginoon. Itinakda 
ng Apostol ang kanyang sarili upang patunayan na ang kalagayan 
ng pagtalikod ay mas masahol pa kaysa sa isang kalagayan ng 
kamangmangan, sapagkat ang pagtalikod sa katotohanan ay pangungutya 
sa daan ng kabutihan. Ang kanilang makamundong pamumuhay ay tila 
nagpapahayag na ang daan ni Cristo ay nagpapahintulot sa daan ng 
kasalanan. Kalapastanganan ito! Dahil ang tunay na Kristiyanismo ay 
hindi pinapayagan ang malaswang pamumuhay, ang kanilang mga gawi 
ay isang katibayan ng kanilang hindi nababagong kalagayan. Kahit na ang 
isang aso o baboy ay nalinis sa labas, ang panloob na likas na ugali ng 
hayop na ito ay nananatili, pinipilit nitong gawin ang mga masasamang 
bagay na karaniwang ginagawa nito. Gayundin ang mga tumalikod na 
hindi tunay na ipinanganak muli.

PAG-IISIP: Siya na natututo kay Cristo, ay iiwan ang kasalanan.

PANALANGIN: Nawa ang aking mga salita at kilos ay palaging 
magdala ng kaluwalhatian kay Cristo. Maaari ko bang kamuhian ang 
bawat masasamang pamamaraan na nagdudulot ng kahihiyan sa aking 
Panginoon.

“Sapagkat ito ang kalooban
ng Diyos, maging ang

iyong pagpapakabanal.”



ARAW NG PANGINOON, HUNYO 26
2 PEDRO 3:1-7
FILIPOS 3:20-21

ALALAHANIN NA SI JESUS AY BABALIK MULI!

Ang mga alaala ng mga Kristiyano ay kailangang gisingin nang madalas. 
Kahit na ang mga mabubuting Kristiyano na sanay sa mga katotohanan 
ng Diyos ay paminsan-minsang nananamlay at espirituwal na natutulog. 
Ang ganitong sitwasyon ay maaaring ganap na magagamit ng Diyablo at 
ng kanyang mga lingkod. Kaya’t sinabi ni Pedro, “Sumusulat ako sa inyo 
ngayon; sa kapwa na pinupukaw ko ang inyong mga dalisay na pag-iisip 
sa pamamagitan ng pag-alaala: Upang kayo ay maging maingat…” (2 Ped 
3:1-2).

Nais ng Apostol na ang mga mananampalataya ay alalahanin ang “mga 
salitang sinabi ng mga banal na propeta, at ng utos sa amin na mga apostol 
ng Panginoon at Tagapagligtas” (2 Ped 3:2). Mahalaga na tayong mga 
mananampalataya ay patuloy na nag-aaral ng Salita ng Diyos at muling 
binabasa ito nang paulit-ulit. Kung hindi, maaari tayong madaling 
maging biktima ng mga tumalikod. 

Nais din niyang maging sigurado sila lalo na tungkol sa mga hula tungkol 
sa pagbabalik ng Panginoon. Ito’y dahil “darating sa mga huling araw ang 
mga nanunuya, na naglalakad ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa, 
at nagsasabing, Nasaan ang pangako ng kanyang pagparito?” (2 Ped 3:3-
4a). Ang kanilang pangangatwiran ay “mula nang makatulog ang mga 
ama, ang lahat ng mga bagay ay nagpapatuloy tulad ng sa simula pa ng 
paglikha” (2 Ped 3:4b). Sa madaling salita, sasabihin ng mga nanunuya 
na walang nagbago dito sa mundo mula nang likhain ito, kaya walang 
magbabago.

Dalawang talaan ngayon sa Banal na Kasulatan ang binanggit upang 
patotohanan ang pangako ng Panginoon patungkol sa Kanyang 
pagbabalik ay hindi mabibigo. Binanggit ni Pedro ang ulat sa paglikha 
upang patunayan ang kapangyarihan ng Salita ng Diyos. Sa Kanyang 
salita, lahat ng mga bagay ay mayroon. Pagkatapos ay binanggit ng 
Apostol ang baha ni Noe. Ang mga nangutya sa babala ni Noe tungkol 
sa pagbaha ay tuluyang nawala. Ang mga pangyayaring ito ay nagbabala 
sa atin ng kahangalan ng pag-aalinlangan sa malinaw na mga pangako sa 
Banal na Kasulatan tungkol sa Kanyang pagbabalik.

PAG-IISIP: Si Jesus ay maaaring dumating ngayon!

PANALANGIN: Ama, mabubuhay sana ako araw-araw sa pag-asa ng 
pagbabalikJesus.

“Naghihintay sa
pagdating ng ating

Panginoong Jesu Cristo.”



LUNES, HUNYO 27
2 PEDRO 3:8-10
MATEO 24:42

HUWAG MAGING MANGMANG,
ANG PANGINOON AY MALAPIT NA!

Makabuluhan din na hindi natin isipin ang mga salita ng Diyos nang 
hindi isinasaalang-alang ang Kanyang mga katangian. Halimbawa, kung 
isasaalang-alang natin ang kawalang-kamatayan at kawalang-hanggan 
ng Diyos, higi nating mauunawaan ang dahilan ng maliwanag na pagka-
antala sa Kanyang pagbabalik. Pagkatapos ay ipinaliwanagni Pedro, “ang 
isang araw ay sa Panginoon ay parang isang libong taon, at isang libong 
taon ay tulad ng isang araw” (2 Ped 3:8; Aw 90:4). Kung ang isang libong 
taon ay tulad ng isang araw sa Diyos, paano natin siya tutuligsain na 
naantala ang katuparan ng Kanyang pangako ng pagbabalik ni Cristo?

Ang mga nanunuya ay hindi naintindihan ang kawalang-hanggan ng 
Diyos. Ni naintindihan nila ang Kaniyang katangian ng awa at mahabang 
pagtitiis. Sinabi ni Pedro, “Ang Panginoon ay hindi pabaya tungkol sa 
kanyang pangako, na gaya ng iniisip ng ilang mga tao; ngunit matiisin siya 
sa atin, na hindi nais na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay 
magsisisi” (2 Ped 3:9).

Ang Diyos ay “inaantala” ang pagdating ng Panginoong Jesus hindi dahil 
wala siyang plano o nabigo Siya sa Kanyang plano. Ang totoo ay hindi 
pa dumating si Jesus, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nangyayari 
ayon sa Kanyang kalooban. Siya ay hindi pa dumarating sapagkat Siya 
ay “hindi nagnanais na mawawala ang sinuman, ngunit na ang lahat ay 
magsipagsisi” (2 Ped 3:9). Ito ay mahalagang pagmasdan na ang Diyos ay 
nagpakita rin ng labis na pagtitiis sa panahon ni Noe bago Niya winasak 
ang mundo sa pamamagitan ng baha.

Huwag sayangin ang pagkakataong ibinigay sa iyo ng Panginoon upang 
magsisi. Ipinaaalala sa atin ng Banal na Kasulatan na “At sinomang 
mayroon ng pag-asang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya 
naman niyang malinis.” (1 Juan 3:3). Malinis ka ba? Nabuhay ka na ba sa 
kasalanan at kamunduhan? Kung gayon nais ng Panginoon na malaman 
mo na hindi ka dapat magtagal pa sa kasalanan at paghihimagsik.

PAG-IISIP: Bumalik kay Jesus bago Siya bumalik para sa Kanyang mga 
tao!

PANALANGIN: O Ama, bigyan mo ako ng biyaya upang ako ay “maging 
taos-puso at walang pagkakasala hanggang sa araw ni Cristo” (Fil 1:10).

“Na maipakita niya ito
sa kanyang sarili isang

maluwalhating simbahan.”



MARTES, HUNYO 28
2 PEDRO 3:11-14
1 TESALONICA 3:13

MAGING MASIPAG NA MAGIGING BANAL
SA KANYANG PAGDATING!

Ang binibigyang diin ni Pedro sa talatang ito ay “anong uri ng mga tao” (2 
Ped 3:11) dapat tayo’y maging kaugnay sa nalalapit na pagbabalik ni Jesus. 
Sa 2 Pedro 3:11, hinimok niya: “Kung gayon na nalalaman na ang lahat 
ng mga bagay na ito ay matutunaw… dapat kayo ay nasa buong banal na 
pakikipag-usap at kabanalan.” Ang pamumuhay para sa kaluwalhatian at 
kasiyahan ng mundong ito ay ay walang silbi, dahil ang lahat ng nasa 
mundo ay malapit nang matunaw.

Tayo ay mga tao ng isang mas mahusay na mundo. Dito, tayo ay “mga 
dayuhan at mga manlalakbay” (1 Ped 2:11). Dapat tayong maiba. Ang 
ating “banal na pag-uusap at kabanalan” na tayo’y naiiba sa mga tao sa 
mundong ito (2 Ped 3:11).

Sa 2 Pedro 3:12, pinayuhan tayo ni Pedro na dahil “ang langit na nasusunog 
ay natutunaw, at ang mga sangkap ay matutunaw ng matinding init,” dapat 
tayong “naghahanap at nagmamadali sa pagdating ng araw ng Diyos”.

Makikita natin ang mga kalamidad na lumalaganap taon-taon. Hindi 
tayo dapat masyadong malungkot. Kapag nakita natin ang daigdig na 
ito na patuloy na tumatakbo sa gulo, dapat tayong “maghanap ng mga 
bagong langit at isang bagong lupa, na kinatahanan ng katuwiran” (2 
Ped 3:13). Ang ating pag-asa at ang ating hangarin para sa Kanyang 
presensya ay dapat na tumaas. Pagkatapos tayo ay “masusumpungan niya 
sa kapayapaan, walang dungis, at walang kapintasan” (2 Ped 3:14). Kung 
hindi tayo lalakad sa ilaw ng pangako ng bagong langit, magkakaroon ng 
mga maselan na sagabal na espirituwal ang ating buhay.

Pagbalik ng Panginoon, paano niya tayo mahahanap? Tungkol sa mga 
tumalikod, sinabi sa atin na “mga batik sila at mga bahid” (2 Ped 2:13). 
Ngunit tayong may pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoon ay dapat na 
“walang dungis, at walang kapintasan” (2 Ped 3:14).

PAG-IISIP: “Ang mga palatandaan ng oras ay nasa lahat ng dako, 
sapagka’t ang Panginoon ay parating sa himpapawid; Panatilihin ang 
iyong mga mata sa silangang kalangitan, Itaas ang iyong ulo, malapit na 
ang pagtubos.”

PANALANGIN: “Siya nawa: pumarito ka Panginoong Jesus.” (Pahayag 
22:20).

“… upang kayo ay walang
kapintasan sa araw ng ating

Panginoong Jesu Cristo.”



MIYERKULES, HUNYO 29
2 PEDRO 3:15-16
MATEO 5:18

PAKIKIPAGBUNO SA SALITA

Ang pangingialam sa mga inspiradong salita ng Banal na Kasulatan 
ay nagsimula sa panahon ng mga Apostol. Malinaw na sinabini Pedro: 
“Tulad din sa lahat ng kanyang sulat, na nagsasalita tungkol dito ng mga 
bagay na ito; kung saan mayroong ilang mga bagay na mahirap unawain, 
na silang mga walang aral at hindi matatag nakikipagbuno, habang 
ginagawarin nila sa iba pang banal na mga kasulatan, sa kanilang sariling 
pagkawasak” (2 Ped 3: 16). Inuri niya ang mga sulat ni Pablo bilang Banal 
na Kasulatan, ang inspiradong Salita ng Diyos.

Pagkatapos sinabi ni Pedro na ang ilan ay “nakipagbuno” sa kanila. Ang 
salitang Griyego para sa “wrest” (streblousin) ay nagdadala ng paksa ng 
“pagbaluktot”, “pag-unat sa balangkas”, “pagpapahirap”, atbp. Sa madaling 
salita, ang mga tumalikod ay nakikialam sa nakasulat na Salita ng Diyos.

Ang mga pahayag ni Pedro tungkol sa katiwalian ng mga salita ng Banal 
na Kasulatan, noong unang siglo, ay dapat nakakapag-pangamba sa atin 
laban sa bulag na pagsang-ayon sa mga kritikong tekstuwal na nagsasabing 
mas matanda ang manuskrito, mas mabuti ito. Tiyak na mas mahalaga na 
isaalang-alang ang pinagmulan ng manuskrito upang malaman kung ito 
ay tama o madaya. Kung ang isang manuskrito ay nagmula sa mga taong 
kilalang-kilala sa kanilang mga baluktot na paniniwala at kasanayan, 
tayo’y pinakasiguradong makakapagpasyang ang mga pagbabago ay 
bunga ng kanilang pakikipagbuno sa Banal na Kasulatan.

Bagaman sinubukan ng mga taong tumalikod na “baluktutin” ang Banal 
na Kasulatan, ipinaalala sa atin ni Pedro sa kanyang unang liham na “ang 
salita ng Diyos ay nabubuhay at mananatili magpakailanman” (1 Ped 
1:23). Muli niyang sinabi, “ang salita ng Panginoon ay magpakailanman” 
(1 Ped 1:25). Matapang na tumayo si Pedro laban sa mga tagabaluktot ng 
Banal na Kasulatan. Sinumpa niya ang gawain nila.

Nawa hindi tayo tumingin sa Banal na Kasulatan na may mapamintas 
na pag-uugali. Nawa ang ating pag-uugali sa Banal na Kasulatan ay 
mailalarawan sa pamamagitan ng pananampalataya kaysa sa hindi 
paniniwala.

PAG-IISIP: “Ang Bibliya ay nakatayo tulad ng isang bato na walang 
pagbabago sa kalagitnaan ng nagngangalit na bagyo ng panahon.”

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako sa Iyo, Panginoon, para sa Iyong 
Salita, pinanatiling dalisay sa lahat ng panahaon.

“Ang batas ng
PANGINOON ay perpekto.”



HUWEBES, HUNYO 30
2 PEDRO 3:17-18
1 PEDRO 2:1-2

MAG-INGAT AT LUMAGO

Sa diwa ng pag-ibig (minamahal), binalaan ng Apostol ang mga 
mambabasa laban sa “pagkakamali ng masasama” (2 Ped 3:17). Ang mga 
maling aral at gawa ng tumalikod ay makakahikayat at makaka-akit. 
Sa gayon binalaan ni Pedro, “mag-ingat o baka kayo din, na ginabayan 
ng pagkakamali ng masasama, ay mahuhulog mula sa inyong sariling 
katatagan” (2 Ped 3:17).

Ang pakikipaghalubilo sa mga namumuhay ng masama ay mapanganib. 
Ang salitang “masama” ay maaaring mangahulugang kawalan ng batas. 
Ito ang mga taong hindi namumuhay sa pagsunod sa awtoridad ng mga 
utos ng Salita ng Diyos. 

Ang tawag ni Pedro na “mag-ingat” ay upang bantayan ang sarili palagi. 
Kahit na ang mga mukhang malakas sa espirituwal ay dapat magkaroon 
ng kamalayan na kung hindi nila babantayan ang kanilang mga sarili 
madali silang maligaw. “Samakatuwid siya na nag-iisip ay tumayo at 
makinig, o siya ay mahuhulog” (1 Cor 10:12).

Kung pinapangalagaan natin ang ating mga sarili mula sa panganib 
ng mga taong hindi ayon sa Bibliya, mayroon tayong pagkakataon 
na lumago. Kaya’t iniutos sa atin ni Pedro na “lumago sa biyaya, at sa 
kaalaman ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo” (2 Ped 
3:18). Upang lumago sa biyaya ng Diyos, dapat buong kababaang-loob 
na ibigay natin ang ating sarili sa Diyos (Santiago 4:6). Hinimok din tayo 
ni Pedro na lumago sa “kaalaman sa ating Panginoon at Tagapagligtas 
na si Jesu-Cristo.” Ang ating kaalaman tungkol kay Cristo ay lalago sa 
pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang Salita pati na rin sa pamamagitan 
ng ating masunuring paglalakad kasama Siya.

Ang pag-asa ng isang tao na nagbabantay sa kanyang sarili laban sa mga 
pagkakamali ng masasama at saka hinahayaan ang kanyang sarili na 
lumago sa Kanyang biyaya at ang kaalaman kay Cristo ay napakalaki. Sa 
pagtatapos ni Pedro ng kanyang sulat, siya ay umaasang sinabi na, “Sa 
kanya ang kaluwalhatian kapwa ngayon at magpakailanman. Amen” (2 
Ped 3:18).

PAG-IISIP: Kung ang isang Kristiyano ay hindi lumalagong lagi, siya ay 
malapit nang masisira.

PANALANGIN: Tulungan mo akong lumago, Panginoon, sa Iyong 
biyaya at kaalaman, hanggang sa makita Kita sa kaluwalhatian.

“Ang matuwid ay yumayabong
tulad ng puno ng palma.”
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