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BIYERNES, HULYO 1
2 MGA TAGA-CORINTO 1
2 MGA TAGA-CORINTO 6:11

“Ang aming bibig ay bukas para sainyo,
ang aming puso ay lumalaki.”

ISANG PASTORAL NA PUSO

Ang 2 taga-Corinto ay ang huli sa apat na 
liham na isinulat ni Pablo sa mga Cristiyano 
sa Corinto:

• Unang Pagbisita. Ang simbahan sa 
Corinto ay itinatag sa panahon ng 
pangalawang misyonerong paglalakbay 
(Mga Gawa 18).

• Unang Liham. Ang liham na ito ay 
isinulat upang turuan ang simbahan sa 
Corinto sa pangangailangang harapin 
ang mga nagkasalang kasapi (1 Cor 5:9-
13). Ang liham na ito ay hindi kasama sa 
Biblikal na kanon.

• Pangalawang Liham. Nakakalungkot 
na ang mga Cristiyanong taga-Corinto 
ay patuloy na naging maluwag sa 
pakikitungo sa kasalanan at maka-
laman. Higit pa rito, dumating ang salita 
kay Pablo mula sa sambahayan nina 
Chloe (1 Cor 1:11) at Apolos (1 Cor 
16:12) tungkol sa pagtatalo sa simbahan 
ng Corinto. Kaya, kinailangan ni Pablo 
na sagutin ang mga suliraning ito sa isa 
pang liham - 1 Taga Corinto.

• Pangalawang Pagbisita. Pagkatapos ay 
bumisita si Pablo upang tugunan ang 
patuloy na mga suliranin. Gayunpaman, 
si Pablo ay tinanggihan at pagalit na 
pinagsabihan, dahilan upang ilarawan 
niya isang masakit na pagbisita na may 
labis na bigat ng puso (2 Cor 2:1).

• Pangatlong Liham. Sa kabila ng 
masamang pagtrato sa kanya mula sa mga 
Cristiyanong taga-Corinto nagtiyaga 
si Pablo na sawayin ang simbahan sa 
pamamagitan ng isang masakit na sulat 
na binuo ng luha (2 Cor 2:4, 7:8). Ang 
liham na ito ay naging sanhi ng marami 
na magkaroon ng maka-Diyos na 
kalungkutan tungo sa pagsisisi.

• Pang-apat na Liham. Ito ay ang 2 Taga-
Corinto. Ito ay isinulat para tiyakin 
sa mga Cristiyanong taga-Corinto sa 
patuloy na pagmamahal at pangangalaga 
ni Pablo sa kanila sa kabila ng kanilang 
pagmamaltrato noon sa kanya. 
Kailangan ding ipagtanggol ni Pablo ang 
kanyang pagka-apostol mula sa patuloy 
na pag-atake ng mga kaaway ng Diyos. 
Sa wakas, nais ni Pablo na ipaalam 
sa mga Cristiyanong taga-Corinto na 
maging handa para sa kanyang ikatlong 
pagbisita upang magtipon ng pondo 
para sa mga banal ng Herusalem. 

Nais mo bang magkaroon ng pastoral 
na puso ng isang lingkod tulad ni Pablo? 
Pag-aralan ang sulat na ito nang may 
pagpapakumbaba.

PAGMUMUNI: Ano ang ibig sabihin ng 
puso ng isang lingkod?

PANALANGIN: Bigyan mo ako ng puso ng 
isang lingkod, O Ama.



SABADO, HULYO 2
2 MGA TAGA-CORINTO 1:1-2
TAGA-GALACIA 1:1

“…na tinawag na maging  apostol…
sa pamamagitan ng kalooban ng Dios…”

HINIRANG NG DIYOS

Ang salitang “apostol” (apostolos, 2 Cor. 
1:1) ay nagsasaad ng isang taong inatasan 
bilang isang mensahero (cf. Gawa 14:14). 
Gayunpaman, madalas itong ginagamit 
sa Kasulatan sa pagtukoy sa mga taong 
natatangi na inatasan ni Hesus sa 
katungkulan ng isang “Apostol” (Luc 6:13). 
Ang mga ito ay namumukod na pinili ng 
Panginoon upang ipangaral at isulat ang 
kinasihang Salita ng Diyos. Ang sambahayan 
ng Diyos ay sinasabing itinayo sa saligan ng 
mga Propeta at ng mga Apostol, na si Cristo 
ang pangunahing batong panulok (Efe 2:20).

Bagama’t marami sa Iglesya sa Corinto ang 
nagnanais na makipagkasundo kay Pablo, 
may mga patuloy na sumasalungat sa 
kanya. Ang ilan sa mga ito ay nag-angking 
“super-apostol” (2 Cor 11:5) at pinahina ang 
pamamahala ni Pablo bilang apostol.

Kinailangan ni Pablo na ipagtanggol ang 
kanyang pagiging Apostol dahil ang mga pag-
atakeng ito ay nagpapahina sa mapintasan 
na paglilingkod na ipinagkatiwala ng 
Diyos sa kanya. Kaya, mula sa simula 
ng kanyang sulat, iginiit ni Pablo na ang 
kanyang pagka-Apostol ay hindi sa kanyang 
sariling pagtatalaga, ni ng ibang tao, kundi 
sa pamamagitan lamang ng kalooban ng 
Diyos. (cf. Gal 1:1). Ang paghirang ng Diyos 
kay Pablo ay nakatala sa Gawa 9. Si Hesu-
Cristo mismo ang nagpahayag na si Pablo 
ang Kanyang “piniling sisidlan” upang dalhin 
ang Kanyang pangalan sa harap ng mga 
Hentil, at mga hari, at mga anak ng Israel 
(Gawa 9:15). Sa kabilang banda, ang mga 
super-apostol ay mga huwad na apostol. Sila 
ay sariling gawa at sariling hirang.

Sa katulad na paraan, tinawag ng Diyos 
ang mga Cristiyanong taga-Corinto upang 
maging “mga santo” (hagios, 2 Cor 1:1) ibig 
sabihin, “mga banal”. Itinalaga ng Diyos na 
dapat silang magbigay ng maka-Diyos at 
banal na patotoo sa mundo. Dapat silang 
sumunod sa kanilang panawagan. Sa 
kasamaang palad, ang mga Cristiyanong 
taga-Corinto ay higit na nakilala sa kanilang 
pagiging makalaman kaysa kanilang 
espiritwalidad (1 Cor 3:1-3). Dapat silang 
magsisi!

Ano ang tungkol sa iyo, mahal na 
mambabasa? Naglilingkod ka ba sa 
paghirang ng Diyos?

PAGMUMUNI: Basahin ang Juan 4:34. Ano 
ang itinalaga ng Diyos para sa iyo?

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



ARAW NG PANGINOON, HULYO 3
2 MGA TAGA-CORINTO 1:3-7
MGA HEBREO 4:15-16

“Ang Ama ng mga kaawaann…”

DIYOS NG LAHAT NG GINHAWA (I)

Ang mga Cristiyano ay nabubuhay sa isang 
mundong puno ng kasalanan na napopoot 
kay Cristo. Kaya, ang mundo ay nagsisikap 
na usigin ang mga Cristiyano at pahinain 
ang kanilang patotoo para kay Cristo. Sa 
mahirap na panahong ito, maaari tayong 
masiraan ng loob. Ano ang ating kaaliwan 
sa mga panahong ito ng matinding kawalan 
ng pag-asa?

Sa 2 Taga-Corinto 1:3-7, nakikita natin ang 
dalawang persona ng Panguluhang Diyos na 
umaaliw sa mga banal. Ang una ay ang Ama 
sa Langit, “ang ama ng mga awa” (v 3). Ang 
awa ay tumutukoy sa kung paano hindi tayo 
ginagantimpalahan ng Ama ayon sa ating 
mga kasamaan (Awit 103:10). Ang terminong 
ito ay isinulat sa maramihan upang ipahayag 
ang kayamanan at kabuuan ng awa ng Diyos 
sa pagligtas sa atin sa walang hanggang 
paghatol. Ikalawa, mayroon tayong Cristo, 
ating Tagapamagitan, Kapalit, Pagbabayad-
sala, Tagapagtanggol. Ang Kanyang natapos 
na gawain sa krus ng Kalbaryo ay tumitiyak 
sa atin na ang ating kaligtasan ay sigurado 
na sa Kanya. Bilang ating Dakilang Mataas 
na Saserdote, Siya ay nakikiramay sa ating 
mga pasakit at paghihirap (Heb 4:15-16).

Ang pangunahing mensahe ng talata 
ngayon ay angkop na ipinahayag sa sagot 
sa Heidelberg Catechism Tanong 1 - “Ano 
ang tanging kaginhawaan mo sa buhay 
at kamatayan? Na ako na may katawan at 
kaluluwa, kapwa sa buhay at kamatayan, ay 
hindi sa akin, ngunit nabibilang sa aking 
tapat na Tagapagligtas na si Hesu-Cristo; na, 
sa pamamagitan ng Kanyang mahalagang 
dugo, ay lubusang nagbigay kasiyahan para sa 
aking mga kasalanan, at iniligtas ako sa lahat 
ng kapangyarihan ng diyablo; at sa gayon ay 
iniingatan ako na kung wala ang kalooban 
ng aking Amang nasa langit, walang 
anumang buhok ang maaaring mahulog 
sa aking ulo; Oo, na ang lahat ng bagay ay 
kinakailangang maging masunurin sa aking 
kaligtasan, at samakatuwid, sa pamamagitan 
ng kanyang Banal na Espiritu, tinitiyak din 
Niya sa akin ang buhay na walang hanggan, 
at ginagawa akong taos-pusong pumapayag 
at handa, simula ngayon, na mamuhay sa 
kanya.” Pagnilayan ito.

PAGMUMUNI: Ang Diyos Ama, si Cristo 
at ang Kanyang Salita ang tanging kaaliwan 
ko sa kagipitan.

PANALANGIN: Ama, nagpapasalamat 
ako sa Iyo na ako ay makalapit nang buong 
tapang sa Iyong trono ng biyaya.



LUNES, HULYO 4
2 MGA TAGA-CORINTO 1:3-7
SANTIAGO 1:2-4

“…ang Diyos ng buong kaaliwan.”

DIYOS NG LAHAT NG GINHAWA (II)

Ang kaaliwan ng Diyos ay tumutulong sa 
atin upang matiis ang iba’t ibang pagsubok at 
nagbibigay daan sa ating pananampalataya 
kay Cristo na lumago.

Gayunpaman, ito ay hindi lamang para sa 
ating kapakinabangan, kundi para na rin 
sa iba pang mga santo. Sinasabi sa atin ng 
bersikulo 4 na ang karanasan ng kaaliwan 
sa ating iba’t ibang pagsubok ay nagbibigay 
daan sa atin na aliwin ang iba. Sa pagdaan 
ng mga karanasan na ito, mayroon tayong 
karanasang kaalaman kung paano tayo 
inaliw ng Diyos sa ating mahihirap na 
panahon, at sa gayon ay nagagawa na nating 
makiramay sa iba pang naghihirap na mga 
santo na dumaranas ng mga katulad na 
hamon, at aliwin sila sa pamamagitan ng 
Diyos at panalangin.

Sa bersikulo 5 hangang 7, ibinahagi ni 
Pablo kung paanong ang kanyang pagtitiis 
sa gitna ng mga pag-uusig, pagkakulong 
at iba pang hamon ay nagpalakas ng loob 
sa iba sa kanilang paninindigan para sa 
pananampalataya. Sa katulad na paraan, 
kapag ang mga santo ay nagpapatotoo sa 
mga pulong ng panalangin kung paano 
sila pinasigla ng Salita ng Diyos sa mga 
mahihirap na panahon sa kanilang lugar 
ng trabaho, ang kanilang mga patotoo ay 
naghihikayat sa iba sa kanilang paglalakad 
kasama ang Diyos. Kapag ang mga kabataang 
Cristiyanong lalaki ay tumatangging 
sumuko sa pang-gigipit ng mga kasamahan 
at sa mga tukso ng sanlibutan, ang ibang 
mga kabataan ay mahikayat na gawin din 
ito. Ang mga inaaliw ng Diyos ay magiging 
kaaliwan din sa iba. 

Maaliw tayo na may layunin ang ating mga 
pagsubok. Ang mga suliraning nararanasan 
natin ay nagsisilbing Unibersidad ng Buhay. 
Gagamitin din tayo ng Diyos upang aliwin at 
hikayatin ang iba na magtiyaga sa kanilang 
mga pagdurusa para sa Kanyang kapakanan. 
Maaari tayong maging makapangyarihang 
kasangkapan sa mga kamay ng Diyos. 
Kung gayon, maaliw tayo sa ating Diyos at 
mamuhay nang tapat.

“Sapagka’t kung paanong sumasagana sa 
atin ang mga sakit ni Cristo, ay gayon din 
naman ang aming kaaliwan ay sumasagana 
sa pamamagitan ni Cristo” (2 Cor 1:5).

PAGMUMUNI: Ang pangangalaga ng Diyos 
sa Kanyang mga anak ang pinakamabuti.

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
maging aliw at pagpapala sa iba.



MARTES, HULYO 5
2 MGA TAGA-CORINTO 1:8-11
MGA AWIT 3

“…na siya naming inaasahan
na siya namang magliligtas pa sa amin.”

NATITIYAK ANG PAGLAYA

Maaaring may mga pagkakataon na tila 
napakatindi ng mga kaguluhan na parang 
walang paraan palabas. Ito ang tiyak na 
karanasan nina Pablo at Timoteo habang 
sila ay nakikipaglaban para sa ebanghelyo 
sa Asya. Ang kalagayan ay napakagipit, na 
sila ay nawalan ng pag-asa para sa kanilang 
buhay na para bang nakatanggap sila ng 
hatol na kamatayan (apokrima).

Gayunpaman, sa panahong tila walang pag-
asa ang lahat, inilagay ni Pablo ang kanyang 
tiwala sa Diyos. Wala bang kapangyarihan 
ang Diyos na bumuhay ng mga patay? Kaya’t 
natitiyak ni Pablo na maililigtas sila ng Diyos 
mula sa kanilang mapanganib na kalagayan 
sa Asya.

Sinasabi sa atin sa bersikulo 10 na sina 
Pablo at Timoteo ay talagang nailigtas 
mula sa panganib sa Asya. Sa gayon ay may 
malaking katiyakan na umaasa si Pablo sa 
tulong at pagligtas ng Diyos sa hinaharap 
na mga sitwasyon. Punahin ang pag-usad 
ng panahunan ng pandiwang “iligtas” sa 
bersikulo 10 - “Na nagligtas … nagliligtas… 
magliligtas pa.” Ang parehong kaisipan ay 
ipinahayag ni David sa Mga Awit 3. Kahit 
na natagpuan niya ang kanyang sarili sa 
isang gipit na sitwasyon (Awit 3:1-2), naalala 
ni David na ang Diyos ay tumulong sa 
nakaraan at patuloy na tutulong sa kanyang 
kasalukuyang sitwasyon (vv. 4-7). Ang di-
natitinag na pananampalataya ni David sa 
Diyos ay naging dahilan upang ipahayag 
niya na ang Diyos ay nagligtas, kahit na 
hindi pa niya nararanasan ang pagliligtas 
na iyon (Tingnan ang Mga Awit 3:7: “… 
hinampas mo… dinurog mo…”).

Tayo rin na tulad nina Pablo at David ay 
makatitiyak sa pagliligtas ng Diyos sa ating 
paglalakbay sa lupa. Kahit na kitilin ng 
masasamang tao ang ating buhay, alam 
nating ang ating kaligtasan ay tiyak kay 
Cristo, at makakasama natin si Cristo 
magpakailanman. “At sila’y binibigyan ko 
ng walang hanggang buhay; at kailanma’y 
hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng 
sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama, 
na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong 
dakila kaysa lahat; at hindi sila maaagaw 
ninuman sa kamay ng Ama” (Juan 10:28-29).

PAGMUMUNI: Siya ay nagligtas, Siya ay 
nagliligtas, Siya ay magliligtas.

PANALANGIN: Turuan mo ako, Ama, na 
laging magtiwala sa Iyo na magligtas.



MIYERKULES, HULYO 6
2 MGATAGA-CORINTO 1:8
MGA TAGA-EFESO 6:18-20

“Kayo naman na nagsisitulong
sa pamamagitan ng panalangin

na patungkol sa amin…”

MANALANGIN PARA SA ISA’T ISA

Sa talatang 11, pinasalamatan ni Pablo 
ang mga Cristiyanong taga-Corinto sa 
pagdarasal para sa kanyang pagpapalaya, 
sa gayo’y inuutusan silang patuloy na 
manalangin para sa kanya habang siya ay 
nagpapagal para kay Cristo.

Karaniwang kaugalian ni Pablo na makiusap 
sa mga banal na ipanalangin siya (cf. 
Taga-Efeso 6:18-20; Taga-Roma 15: 30-32; 
Taga-Colosas 4:2-3). Ang tanong na ito 
ay maaaring itanong: Kung ang tiwala ni 
Pablo ay nasa Diyos kaysa sa tao, bakit niya 
inuutusan ang mga banal na mamagitan 
para sa kanya?

Sagot: Hindi kailangan ng Diyos ang 
sinumang tao, ni hindi niya kailangan 
ang mga panalangin ng sinumang tao, 
upang maisakatuparan ang Kanyang 
kalooban. Gayunpaman, nalulugod ang 
Diyos na gamitin ang mga panalangin 
ng mga banal upang maisakatuparan ang 
Kanyang kalooban sa lupa. Kaya, ang Banal 
na Kasulatan ay nagsasabi, “Malaki ang 
nagagawa ng maningas na panalangin ng 
taong matuwid” (Santiago 5:16b).

Ang mga talatang ito ay nagpapatunay sa 
kahalagahan ng pulong ng panalangin. Ang 
isang simbahan na hindi nananalangin ay 
isang patay na simbahan. Sa kabilang banda, 
ang isang simbahan na nananalangin ay 
nakakatagpo ng maraming biyaya mula sa 
Panginoon.

Sinabi ni Spurgeon, “Buweno, maaari 
mong subukang gawin nang walang mga 
Pagpupulong ng Panalangin kung gusto mo, 
ngunit ang aking taimtim na paniniwala ay 
na, habang ito ay humihina, ang Espiritu ng 
Diyos ay aalis sa iyo at ang pangangaral ng 
Ebanghelyo ay magiging maliit na halaga. 
Ang Panginoon ay magkakaroon ng mga 
panalangin ng Kanyang mga tao na sumabay 
sa pagpapahayag ng Kanyang Ebanghelyo 
kung ito ay magiging kapangyarihan ng 
Diyos tungo sa kaligtasan -- at walang 
pagbabago sa bagay na ito mula noong 
araw ni Pablo! Si Hesu-Cristo ay siya ring 
kahapon, ngayon, at magpakailanman”.

Dumadalo ka ba sa iyong pulong panalangin 
sa simbahan?

PAGMUMUNI: “Kung ang Diyos ay malapit 
sa isang simbahan, dapat itong manalangin” 
(Spurgeon).

PANALANGIN: Tumatakas ako papunta sa 
Iyo para humingi ng tulong, aking Bato at 
Kalasag!



HUWEBES, HULYO 7
2 TAGA-CORINTO 1:12-14
1 TAGA-TESALONICA

“…ayon sa kabanalan at
maka-Diyos na kataimtiman…”

ISANG MALINIS NA KONSENSYA

May isang kasabihan sa isang Simbahang 
Tsino na nagsasabing, “Kapag ang Diyos 
ay gumagawa, si Satanas ay gumagawa 
rin.” Ganito rin ang karanasan ni Apostol 
Pablo. Sa kabila ng kanyang mabuting gawa 
para sa Panginoon sa mga taga-Corinto, 
may mga sumasalungat pa rin sa kanya 
at sumasalakay sa kanyang katapatan.  
Pinaratangan siya ng ilan sa mga huwad na 
guro at kapatid na siya ay mapanlinlang at 
mapagmanipula. Itinuro nila ang pagbabago 
ng mga plano ni Pablo na bisitahin ang 
Corinto bilang maaring katibayan na siya ay 
hindi mapagkakatiwalaan at mapanlinlang. 
Ang mga ito ay mapangahas at kakatwang 
mga paratang –huwad na balita!

Ang sagot ni Paul ay ang pumanhik sa isang 
walang kinikilingan na pagtatasa kung paano 
niya pinamamahalaan ang kanyang sarili 
sa ministeryo ng Panginoon. Ipinahayag 
niya na ang patotoo ng kanyang budhi sa 
harap ng Diyos ay malinis. Palagi niyang 
isinasagawa sa kanyang sarili ang “pagiging 
simple at maka-Diyos na katapatan” (2 
Cor 1:12). Ang katagang “pagiging simple” 
(haploteti) ay tumutukoy sa pagkakaisa ng 
layunin at pamimintuho ni Pablo sa layunin 
ni Cristo. Sa kabilang banda, ang “katapatan” 
(eilikrineia) ay nagsasalita tungkol sa mga 
layunin  ni Pablo na dalisay sa harap ng 
Panginoon.

Ang isang patunay ng kanyang katapatan 
ay makikita sa kung paano siya hindi 
naglingkod sa “makalamang karunungan” 
(2 Cor 1:12). Hindi siya naglingkod ayon 
sa makamundong talisikan, ni hindi siya 
nasangkot sa kasalanan o sa katuparan ng 
kanyang pagnanasa, ngunit isinagawa niya 
ang bawat aspeto ng kanyang paglilingkod 
ayon sa katotohanan ng Salita ng Diyos. 
Ang kanyang buhay ay isang halimbawa ng 
kabanalan at pagkakatulad ni Cristo. Siya ay 
walang kapintasan sa paningin ng tao at ng 
Diyos.

Tularan si Pablo na laging nagsisikap na 
managot sa Diyos. Huwag tularan ang mga 
huwad na nagpaparatang. Sa kabila ng 
kanilang mga pagtutol laban kay Pablo, sa 
katunayan sila ang nagsilbi sa nagkukunwari 
upang matupad ang kanilang mga 
pagnanasa. Maglingkod ng may malinis na 
budhi sa harap ng Diyos.

PAGMUMUNI: Gaano kahalaga sa iyo ang 
isang malinis na konsensya? 

PANALANGIN: Ama, nawa’y 
mapaglingkuran kita ng may malinis na 
kamay at dalisay na puso.



BIYERNES, HULYO 8
2 MGA TAGA-CORINTO 1:15-22
1 MGA TAGA-CORINTO 16:5

“…ang aming salita sa inyo ay di oo at hindi.”

MGA MALING PARATANG!

Ipinagtapat ni Pablo na siya ay pangunahin 
na nagplano na maglakbay mula sa Efeso 
hanggang Corinto sa pamamagitan ng dagat 
at pagkatapos ay patungo sa Macedonia 
(1 Cor 16:5). Gayunpaman, nang isulat ni 
Pablo ang liham na ito, nasa Macedonia 
na siya, at nabigong dumaan sa Corinto sa 
kabuuan. Naging sanhi ito ng kanyang mga 
kalaban para akusahan siya na “nag-aatubili” 
(bersikulo 17), isang paratang na mariing 
itinanggi ni Pablo. Hindi naglingkod si Pablo 
ayon sa makalamang kapritso at haka-haka.  

Sa kanyang pagtatanggol, itinuro ni Pablo 
ang mapagkakatiwalaang katangian ng 
Diyos. Ang Diyos ay laging tapat sa Kanyang 
Salita. Ang Kanyang kalooban ay laging 
tuparin ang Kanyang mga pangako. Ang 
Diyos ding ito ang nag-utos kay Pablo na 
ipangaral ang Ebanghelyo. Nang paratangan 
ng tumutuligsa si Pablo bilang hindi tapat 
at pabago-bago ang isip, ito ay tuwiran ng 
parehong paratang laban sa Diyos. Kung 
gayon ay sinusubukan nilang sabihin na 
ang mga pangako na kanilang natanggap sa 
ebanghelyo ay hindi mapagkakatiwalaan at 
mali.

Dagdag pa rito, ang bisa ng mensahe 
ng ministeryo ng Apostol ay higit na 
pinatutunayan ng mga kalalabasan at 
kinasapitan nito (bersikulo 21-22). Nakita ng 
mga Cristiyanong taga-Corinto kung paano 
sila itinatag kay Cristo na Siyang kumikilos 
sa pamamagitan ng Apostol. Naranasan 
din nila ang gawain ng Banal na Espiritu sa 
kanilang buhay na ibinigay ng Diyos upang 
manirahan sa mga mananampalataya bilang 
deposito (i.e. paunang-bayad) ng kanilang 
kaligtasan.

Ang kapasyahan kung gayon ay ito - binago 
ni Pablo ang kanyang balak hindi dahil sa 
masamang banta, kundi dahil nagbago ang 
mga pangyayari. Ito ay atas ng Diyos. Ang 
tao ay nagmumungkahi, ngunit ang Diyos 
ang nagtatakda. Ang mga Cristiyanong taga-
Corinto ay masyadong mabilis na husgahan 
si Pablo at nauwi sa mga huwad na paratang, 
na ikasisira sa gawain ni Cristo. Katulad nito, 
huwag magmadaling manghusga, kundi 
suriing mabuti ang mga bagay-bagay at ayon 
sa Bibliya. Hindi mo nais na maging isang 
maling tagapag-paratang sa mga kapatid. 
Mag-ingat!

PAGMUMUNI: Huwag maging huwad na 
tagapag-paratang tulad ni Satanas, ang ama 
ng kasinungalingan.

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
sagutin nang totoo ang mga tumutuligsa sa 
akin.



SABADO, HULYO 9
2 MGA TAGA-CORINTO 1:23-2:4
1 SAMUEL 12:19-24

“Sapagka’t sa malaking kapighatian
at hapis ng puso…”

PASTORAL NA DALAMHATI

Hindi binago ni Pablo ang kanyang planong-
paglalakbay dahil sa anumang masamang 
hangarin o pabagu-bago ng isip sa kanyang 
bahagi. Sa halip, ito ay may maka-Diyos 
at mapagmahal na hangarin. Ang mga 
Cristiyanong taga-Corinto ay sobrang nasa 
puso niya. Dati nang binisita ni Pablo ang 
mga Cristiyanong taga-Corinto upang 
tugunan ang malalim na mga paksa (tingnan 
ang 1 Mga Taga-Corinto). Sa kasamaang 
palad, ang pagtanggi ng mga Cristiyanong 
taga-Corinto na tanggapin si Pablo ay 
nangangahulugan na ito ay isang masakit na 
pagdalaw (2 Cor 2:1) na nagdulot ng labis 
na kabigatan sa puso ni Pablo. Sinundan ito 
ng matinding liham ni Pablo na isinulat “na 
may maraming luha” (2 Cor 2:4).

Gayunpaman, nais ni Pablo na malaman 
ng mga Cristiyanong taga-Corinto na hindi 
siya nalulugod sa pagdudulot ng gayong 
pighati at kalungkutan. Itinuring niya ang 
kanyang sarili bilang isang kamangga-gawa 
ni Cristo (sunergoi) na nagnanais na makita 
ang mga taga-Corinto na lumakad nang may 
kagalakan (2 Cor 1:24). Gayunpaman, ganap 
lamang na mararanasan ang kagalakan 
kapag natugunan ang malalim na mga paksa. 
Samakatuwid, para sa ikabubuti ng Iglesya, 
kinailangan ni Pablo na magministeryo at 
sumaway.

Si Pablo ay nagtitiwala na ang mga paksang  
ito ay malulutas sa pamamagitan ng 
maibiging pagtuturo, at ang kalalabasan 
ay magiging malaking kagalakan para sa 
lahat (2 Cor 2:4). Samantala, nagpasya 
siyang ipagpaliban ang kanyang pagdalaw 
at tumungo sa Macedonia upang maiwasang 
magdulot ng karagdagang kalungkutan 
at dalamhati sa mga Cristiyanong taga-
Corinto. Napakalaking balak ang  naisin 
niya na ang lahat ay tuluyang malutas para 
sa kagalakan ng simbahan sa Corinto! Ito 
ay sa kabila ng pagmamalupit na natanggap 
niya sa kamay ng marami sa kongregasyon.

Maaari kang humarap sa hindi 
pagkakaunawaan at pagtanggi sa 
paghahanap ng espirituwal na kapakanan ng 
iba sa pag-ibig. Basahin ang Kawikaan 27:6. 
Handa ka na bang magmahal?

PAGMUMUNI: Ano ang ibig sabihin ng 
pag-iyak para sa mga kaluluwa ng tao?

PANALANGIN: Ama, nawa’y maging 
maawain sa Iyong mga tao.



ARAW NG PANGINOON, HULYO 10
2 MGA TAGA-CORINTO2:5-11 
1 MGA TAGA-CORINTO 5

“Sukat na sa gayon ang kaparusahang ito…”

AWA SA PAGHATOL

Sa 1 Mga Taga-Corinto 5, sinaway ni Pablo 
ang mga Cristiyanong taga-Corinto dahil 
sa hindi pagdisiplina sa isang lalaking 
sumiping sa kanyang madrasta. Kahit na sa 
isang lungsod na malaswang sekswal tulad 
ng Corinto, ang pagkilos na ito ay sobrang 
nakakahiya na ito ay inilarawan bilang “Ang 
ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga 
Hentil” (1 Cor 5:1). Anong kahihiyan sa 
pangalan ni Cristo!

Gayunpaman, ang mga Cristiyanong taga-
Corinto ay walang espiritwal na malasakit 
at tumanggi silang harapin ang sitwasyon. 
Nang dumalaw si Pablo sa simbahan ng 
Corinto sa pangalawang pagkakataon, 
tinutulan nila ang tagubiling disiplinahin 
ang lalaki. Ito ang nag-udyok kay Pablo na 
isulat ang kaniyang matinding liham para 
sumbatan sila sa pagwawalis ng kasalanan 
sa ilalim ng tapis at hindi nababahala para 
sa kadalisayan ng simbahan. Sa kabutihang 
palad, pagkatapos basahin ang matinding 
liham, napagtanto ng mga Cristiyanong 
taga-Corinto ang kanilang pagkakamali at 
pinagalitan nila ang nagkasala. Ang lalaki ay 
tunay ring nagsisi sa kanyang kasalanan at 
itinigil ang kanyang pagsalungat.

Ngunit, ang mga Cristiyanong taga-Corinto 
ay lumipat sa iba pang sukdulan. Nagpatuloy 
sila sa pagpaparusa sa kabila ng tunay na 
pagsisisi ng lalaki. Nabigo silang maunawaan 
ang layunin ng disiplina sa simbahan: 
(1) upang protektahan ang kadalisayan 
ng simbahan at (2) upang hanapin ang 
pagpapanumbalik ng makasalanan sa 
tamang pakikisama kay Cristo. Ang isang 
labis na malupit na parusa ay sa katunayan ay 
maglalaro sa mga kamay ni Satanas, sapagka’t 
ito ay magiging sanhi ng pagkakahiwalay ng 
isang kapatid sa simbahan (bersikulo 11). 
Ngayong ang lalaki ay tunay na nagsisi, ang 
tamang paraan ay patawarin siya gaya ng 
pagpapatawad ni Cristo, at tanggapin siya 
muli sa samahan ng simbahan.

Bagama’t ang pagdidisiplina ng Diyos sa 
Kanyang mga anak ay tiyak na masakit, 
ito ay palaging pinag-iisipan nang mabuti 
at sa katamtaman (Isa 27:1-9). Hindi Siya 
nagpaparusa ng kulang ni nagpaparusa ng 
labis. Anumang anyo ng pagdidisiplina, 
sa simbahan man o sa tahanan, ay dapat 
isagawa ayon sa parehong pamantayan. 
Ang disiplina ay hindi dapat isagawa sa 
pagkabigo. Ang disiplina ay dapat humingi 
ng panumbalik, hindi pagkasira.

PAGMUMUNI: Ang isang mabuting hukom 
ay umiiyak na hukom.

PANALANGIN: Maawaing Ama, turuan 
Mo akong maging maawain sa iba.



LUNES, HULYO 11
2 MGA TAGA-CORINTO 2:5-11
ISAIAS 15:5; 16:9-11

“Sukat na sa gayon ang kaparusahang ito…”

SCHADENFREUDE?

Ang terminong “schadenfreude” ay 
kadalasang ginagamit upang ilarawan 
ang kasiyahan o kagalakan na nagmula sa 
pagdurusa o pagdadalamhati ng ibang tao. 
Ang kasiyahang ito ay kadalasang may bahid 
ng masamang hangarin at pagmamalaki.

Ang schadenfreude ay ang ugaling magsaya 
tuwing may nangyaring masama sa mga 
sumasalungat sa atin. Maaaring ganito 
ang reaksyon ni Apostol Pablo nang ang 
taong sumalungat sa kanya ay sa wakas ay 
pinarusahan para sa kanyang mga kasalanan. 
Gayunpaman, hindi ito ang puso ni Apostol 
Pablo. Hiniling niya sa mga Cristiyanong 
taga-Corinto na patawarin ang lalaki, kung 
paanong tayo ay kaagad na pinatawad ng 
Diyos.

Sinasalamin lamang ni Apostol Pablo 
ang puso ng Diyos. Bilang isang banal 
at makatarungang Diyos, mahal Niya 
ang katuwiran at paghatol (Awit 33:5; 
37:28). Gayunpaman, walang kagalakan sa 
pagkawasak ng masama. “Mayroon baga 
akong anumang kasayahan sa kamatayan ng 
masama? sabi ng Panginoong Diyos: at hindi 
baga mabuti na siya’y humiwalay sa kaniyang 
lakad, at mabuhay?” (Ezek 18:23). Hindi siya 
tulad ng isang Nero o Hitler, na magagalak 
sa pagkawasak ng tao.

Sa katulad na paraan, hindi dapat magsaya 
ang mga Cristiyano sa pagkapuksa ng 
kanilang mga kaaway. Kapag iniligtas tayo 
ng Panginoon mula sa pag-salakay ng 
ating mga kaaway, tayo’y makakasumpong 
ng kagalakan sa pagiging matuwid ng 
Panginoon. Gayunpaman, ito ay dapat 
palaging may kasamang matinding 
kalungkutan para sa mga hinuhusgahan. O 
kung paanong sa halip ay gugustuhin nating 
makita ang kaligtasan kaysa pagkawasak ng 
mga tao!

Sa antas ng simbahan, dapat ay mapunan ang 
ating mga puso ng matinding kalungkutan 
kapag nakikita natin ang mga simbahan na 
nahuhulog sa huling panahon. Dapat ay 
walang kasiyahan kundi isang matinding 
pagsisisi para sa espiritwal na karamdaman 
sa SangkaCristiyanuhan. Kapag nagbabala 
tayo tungkol sa pagkakamali, ito’y sa pag-asa 
na mas marami ang tatalikod sa pagkaligaw 
at yayakapin ang katotohanan. Nawa’y higit 
ang makakita ng liwanag, O Panginoon!

PAGMUMUNI: Ang mga Cristiyano ay 
hindi dapat magsaya sa schadenfreude.

PANALANGIN: Bigyan Mo ako ng pusong 
mahabagin, Ama.



MARTES, HULYO 12
2 MGA TAGA-CORINTO 2:12-13
SANTIAGO 4:13-17

“at nang mabuksan sa akin ang isang
pinto sa Panginoon…”

D. V.

Maaaring nakita mo na ang mga letrang 
“D.V.” sa likod ng ilang liham na pastoral. 
Naisip mo ba kung ano ang ibig sabihin ng 
mga ito? Ang mga titik na ito ay nagdadaglat 
sa salitang Latin na “Deo volente” na 
nangangahulugang “kalooban ng Diyos” 
(Merriam-Webster). Ito ay nagsasalita 
tungkol sa taos-pusong pagpapasakop sa 
mga plano at panukala ng Diyos sa lahat 
ng bagay. Handa siyang sundin ang utos ng 
Diyos, kahit na nangangahulugan na ito ng 
pagbabago sa kanyang mga plano.

Sa talata ngayon, nagbigay si Pablo ng 
dalawang karagdagang paliwanag kung 
bakit tuwirang pumunta siya sa Efeso sa 
halip na sa pamamagitan ng Corinto gaya 
ng unang itinuro. Una, binuksan ng Diyos 
ang pagkakataon para mangaral siya sa 
Troas. Dahil ito ay nasa utos ng Panginoon, 
dapat siyang humayo at mangaral. Narito 
ang panuntunan para sa mga mangangaral, 
na kapag ang isang paanyaya ay dumating 
upang magministeryo ng Salita ng Diyos, 
makatuwirang tuparin ito.

Maaaring mayroon tayong ilang mga 
hangarin at balak sa ating puso. Maaaring 
ito ay isang pagbabago ng karera. O isang 
planong magbakasyon. O marahil ay 
pagnanais na maglingkod sa isang natatangi 
na ministeryo. Gayunpaman, maaaring 
may iba pang mga panukala ang Diyos. 
Ang Kanyang mga pamamaraan ay mas 
mataas kaysa ating mga pamamaraan, at ang 
Kanyang mga pag-iisip kaysa ating mga pag-
iisip (Isaias 55:9). Bagama’t pananagutan 
nating mga tao ang magplano, maging 
handa rin tayo na baguhin ng Diyos ang 
ating mga balak. Ang matigas ang ulo na 
magtiwala at ipilit ang sarili nating mga 
balak ay kahangalan dahil mas nakakaalam 
ang Diyos kaysa sa atin. “Sapagka’t ang 
dapat ninyong sabihin ay, Kung loloobin 
ng Panginoon ay mangabubuhay kami, at 
gagawin namin ito o yaon” (Santiago 4:15). 
Hayaang ang ating pagtitiwala ay nasa 
Diyos, kaysa sa bisig ng laman.

PAGMUMUNI: Ang tao ay nagmumungkahi, 
ang Diyos ang nagtatakda.

PANALANGIN: Panginoon, tulungan Mo 
akong maging ganap na sunod-sunuran sa 
Iyong kalooban.



MIYERKULES, HULYO 13
2 MGA TAGA-CORINTO 2:14-17
MATEO 25: 31-46

“Diyos, na laging pinapagtatagumpay
tayo kay Cristo.”

ISANG MATAGUMPAY
NA MINISTERYO

Ang katawagang “tagumpay” (2 Taga-
Corinto 2:14) ay nagpapakita ng larawan ng 
isang hanay ng tagumpay ng mga Romano 
kapag ang isang heneral ay bumalik mula 
sa digmaan kasama ang kanyang hukbo. 
Dito si Cristo ang Commander-in-Chief na 
namumuno sa pangkat ng misyonero ni 
Pablo. Kung si Cristo ang Pinuno sa kanilang 
mga gawain, hindi sila mabibigo! Karaniwan 
din sa hanay ng tagumpay ang paglalagay ng 
mga bulaklak sa daanan. Sinasabayan ito 
ng pagsunog ng insenso. Kumakalat ang 
halimuyak na ito upang maamoy rin ng mga 
tao mula sa malayo.

Ang pangangaral ng ebanghelyo ni Pablo at 
ng kanyang mga kasama ay inihalintulad sa 
halimuyak na ito. Saan man sila magpunta, 
sasamahan sila ng lasa ng ebanghelyo. 
“Anong pagkaganda ng mga paa niyaong 
mga nagdadala ng masasayang balita ng mga 
bagay na mabuti!” (Taga-Roma 10:15b).

Gayunpaman, hindi lahat ay makakahanap 
ng bango ng “tagumpay” na kasiya-siya. 
Para sa mga nasa panig ng nagtagumpay, 
ang bango ay maliwanag na matamis. Sa 
kabilang dako, ang mga bilanggo ng digmaan 
na dapat bitayin ay mahahanap na ang 
bango ay “pabango ng kamatayan.” Katulad 
nito, palaging magkakaroon ng dalawang 
reaksyon sa pangangaral ng ebanghelyo. 
Ang mga naligtas ay yaong mga tumanggap 
ng ebanghelyo nang may pananampalataya. 
Para sa kanila, ang halimuyak ng ebanghelyo 
ay tunay na matamis. Gayunpaman, ang mga 
tumatanggi sa ebanghelyo ay mapapahamak. 
Para sa kanila, ang ebanghelyo ay amoy 
ng kamatayan lamang. Aling grupo ka? 
Tiyaking nasa tamang parada ka. 

Ang tagumpay ng ministeryo sa pangangaral 
ay hinuhusgahan sa kung gaano katapat ang 
isang tao sa Salita ng Diyos. Marami ang 
bulaang manggagawa na “pinapasama” ang 
Salita ng Diyos. Ang terminong ito ay may 
kahulugan ng pagsali sa malilim na negosyo 
na may sakim na intensyon. Ito ay mga 
“mangangaral” na “nangangaral lamang” 
para sa kanilang mga tiyan. “Kaunting 
bayad, kaunting pangaral! Walang bayad, 
walang pangaral!” Hindi gayon kay Apostol 
Pablo, na totoo at tapat sa ministeryo ni 
Cristo. Ito ay kung paano ang isang tao ay 
maaaring magkaroon ng isang matagumpay 
na ministeryo kay Cristo.

PAGMUMUNI: Paano natin masusukat ang 
tagumpay ng isang ministeryo sa simbahan?

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
magtagumpay kay Cristo Hesus.



HUWEBES, HULYO 14
2 MGA TAGA-CORINTO 2:17
1 PEDRO 2:2

“Sapagka’t hindi kami gaya ng
karamihan na kinakalakal

ang salita ng Diyos.”

ANONG PAGKAIN ANG
ATING KINAKAIN? (I)

Ang mga magulang ay maingat sa kung 
ano ang kanilang ipapakain sa kanilang 
mga anak. Sisiguraduhin nila na ang bata 
ay bibigyan ng malinis at masustansyang 
pagkain upang sila ay lumaking malakas at 
malusog. Walang mapagmahal na magulang 
na sadyang magbibigay sa kanilang anak 
ng pagkaing nakakalason. Katulad nito, 
maingat din tayo upang matiyak na malinis 
ang ating kinakain. Ang paglunok ng 
anumang bagay na may bahid ay maaaring 
magdulot ng pananakit ng tiyan. Sa malalang 
pagkakataon, maaaring magkaroon ng 
malawakang pagsusuka at pagtatae, at 
maging ang kamatayan.

Ang Cristiyano ay nabubuhay sa 
pamamagitan ng Salita ng Diyos (Deut 
8:3; Mat 4:4). Ito ay pagkain sa ating mga 
kaluluwa. Kaya, sinasabi sa atin ng Bibliya 
na dapat nating “nasain ang tapat na gatas 
ng salita” upang tayo ay “lumago sa gayon”. 
Ang salitang “tapat” dito ay tumutukoy sa 
isang bagay na dalisay at walang halo. Kung 
gusto nating umunlad sa espiritual, dapat 
nating tiyakin na kinakain natin ang dalisay 
na Salita ng Diyos. Ang paggawa ng iba ay 
magiging espirituwal na mapanganib. Ito ay 
hindi isang bagay na dapat nating paglaruan.

Mahusay na sinabi ni Carl McIntire ang 
kalubhaan ng isyu. “Binabalaan tayo ng 
karanasan na ang pagkain para sa ating 
katawan ay dapat na dalisay, at walang lason. 
Gayundin, hinihiling ng Salita ng Diyos na 
ang pagkain para sa ating mga kaluluwa ay 
dalisay, at walang lason. Kapag ang pisikal na 
pagkain ay lason, ang katawan ay namamatay. 
Kapag ang espirituwal na pagkain ay lason, 
ang kaluluwa ay namamatay. Kaya isang 
“ganap na pangangailangan” na ang ating 
pagkain ay maging dalisay.

Sinasabi sa atin ng Bibliya sa 2 Taga-Corinto 
2:17 na marami ang sumisira sa Salita ng 
Diyos. Ito ay hindi lamang “iilan” o “kaunti” 
ngunit marami ang humahawak sa Salita ng 
Diyos nang mapanlinlang! Pinihit nila at 
binabaluktot ang Banal na Kasulatan upang 
umangkop sa kanilang mga kasuklam-
suklam na ideya at gawain, upang gumawa 
ng kalakal ng mga tao ng Diyos. Walang pag-
aalala kung ang mga kaluluwa ng mga tao ay 
mamamatay dahil sa kanilang pagdumi sa 
Salita ng Diyos. Gagawin nila kung ano ang 
kinakailangan upang sirain ang katotohanan 
upang ang kanilang mga pagnanasa sa 
laman ay matutupad.

PAGMUMUNI: Ano ang mga katangian ng 
mga huwad na mangangaral?

PANALANGIN: Ama, tulungan mo 
akong magkaroon ng kaunawaan sa mga 
espirituwal na bagay.



BIYERNES, HULYO 15
2 MGA TAGA-CORINTO 2:17
MGA KAWIKAAN 19:27

“Sapagka’t hindi kami gaya ng
karamihan na kinakalakal

ang salita ng Diyos.”

ANONG PAGKAIN ANG
ATING KINAKAIN? (II)

Si Pablo at ang kanyang mga kasama ay 
tapat sa kanilang tungkulin bilang mga 
lingkod ni Cristo. Una, sila ay naglilingkod 
nang may katapatan (i.e. na may dalisay na 
layunin). Ang patunay nito ay kung paano 
nila pinangangasiwaan ang Salita ng Diyos. 
Sila ay nangaral ng matapat ayon sa Salita 
at tumanggi na “balutin ng asukal” ang 
kasulatan upang dayain ang mga tao ng 
Diyos. Sila ay nakatuon sa pagsasalita ng 
katotohanan dahil alam nilang sila ay sugo 
ng Diyos at sa gayon ay mananagot sa Kanya. 
Kaya, sinabi nila ang buong payo ng Diyos 
kahit na nangangahulugan ito na maaaring 
hindi ito matanggap ng ilan.

Hindi na bago ang problema ng mga huwad 
na mensahero. Ang Israel ay sinalot ng mga 
huwad na propeta sa buong kasaysayan 
nito bago ang kanyang pagpapakalat. 
Upang mapalakas ang kanilang katanyagan 
at makakuha ng pakinabang, ang mga 
propeta ay nangaral ng mga mensahe ng 
kalusugan, kayamanan at kaunlaran sa mga 
tao. Tumanggi silang sawayin ang mga tao 
para sa kanilang kasalanan, ni hindi sila 
nagbabala tungkol sa mga kahatulan ng 
Diyos. Tungkol sa mga propetang ito, sinabi 
ng Panginoon, “Hindi ko sinugo ang mga 
propetang ito, gayon ma’y nagsitakbo sila: 
ako’y hindi nagsalita sa kanila, gayon ma’y 
nanghula sila” (Jer 21:23).

Nakalulungkot, hindi tinanggihan ng 
bansang Israel ang gayong mga propeta 
kundi niyakap sila. Ang Jeremias 5:31 ay 
isang malungkot na sakdal para sa mga 
Hudyo. “Ang mga propeta ay nanganghuhula 
ng kasinungalingan, at ang mga saserdote ay 
nangagpupuno sa pamamagitan ng kanilang 
mga kamay; at iniibig ng aking bayan na 
magkagayon: at ano ang inyong gagawin sa 
wakas niyaon?”. Mahilig sila sa pagkain na 
may bahid ng lason!

Gayundin, dapat na napansin ng simbahan 
sa Corinto ang pagkakaiba ng mga mensahe 
ni Pablo at ng mga huwad na mensahero. 
Gayunpaman, pinahintulutan nila ang 
kanilang sarili na maimpluwensiyahan ng 
mga huwad na mensahero. Hindi iyon dapat. 
Sa ating buhay, tayo ay mahigpit sa ating 
pisikal na pagkain, dapat maging higit rin 
tayo sa ating espirituwal na pagkain.Dapat 
nating bantayan ang ating mga puso upang 
mahalin natin ang katotohanan at hindi 
ang mali. Ang ating pagkain ay mahalaga. 
Ingatan natin ang ating kinakain.

PAGMUMUNI: Basahin ang Mga Kawikaan 
19:27.

PANALANGIN: Ama, nawa’y ang dalisay 
mong Salita ay laging ipangaral.



SABADO, HULYO 16
2 TAGA-CORINTO 3:1-3
1 TAGA-CORINTO 4:4-5

“Pinasisimulan baga naming muli
naipagkapuri ang aming sarili?”

ANG REKOMENDASYON
NA MAHALAGA

Kapag nagnanais matanggap ang isang 
tao para sa isang scholarship, maaaring 
kailanganin niyang magsumite ng sulat 
ng tagubilin. Ang isang katulad na sulat ay 
maaari ring kailanganin kapag ang isang tao 
ay isinasaalang-alang para sa promosyon sa 
loob ng isang kumpanya. Ang sulat na ito ay 
nagpapatunay na ang tao ay may mabuting 
katangian at kakayahan, at sa gayon ay 
karapat-dapat na tumanggap ng scholarship 
o promosyon.

Noong unang siglo AD, ang mga liham ng 
tagubilin ay madalas na ibinibigay sa mga 
Cristiyanong manlalakbay upang patunayan 
na sila ay tapat at karapat-dapat tanggapin 
ng mga simbahan. Maliwanag na kulang 
si Pablo ng gayong liham. Ang mga ito ay 
naging sanhi ng pagdududa ng mga kalaban 
ni Pablo sa kanyang mga kakayahan. 
Higit pa rito, ang mga nagpaparatang na 
ito ay may isang hilera ng (malamang na 
mapanlinlang) mga sertipiko at katunayan 
upang sila ay patotohanan. Parang wala lang 
si Pablo kumpara sa kanila.

Bilang tugon, sinabi ni Pablo na hindi na 
kailangan pa para sa kanya na magkaroon 
ng gayong mga liham ng tagubilin. Dapat 
mas alam ng mga taga-Corinto. Ginamit ng 
Diyos si Pablo upang itatag ang Iglesya sa 
Corinto (Gawa 18).

Bukod dito, ang mga taga-Corinto mismo 
ay buhay na patunay na si Pablo ay isang 
tunay na ministro ng ebanghelyo. Ang 
kanilang buhay ay binago ng ebanghelyo ni 
Cristo na ipinangaral ni Pablo. Ang gayong 
buhay na mga sulat ng nakapagpapabagong 
kapangyarihan ng ebanghelyo ay higit na 
mahalaga kaysa sa mga titik na nakaukit 
sa bato o nakasulat sa tinta. Kaya ang mga 
Cristiyanong taga-Corinto mismo ay “sulat 
ni Cristo…hindi isinulat ng tinta, kundi ng 
Espiritu, ng Diyos na buhay” (2 Cor 3:3) at 
ito ay higit na higit sa anumang tagubilin sa 
papel.

Sa kabilang banda, maaaring marami sa 
SangkaCristiyanuhan ang may mga hilera 
ng teolohikong antas, ngunit wala sa tunay 
na espirituwalidad at kabanalan. Hindi tayo 
dapat maging katulad ng mga taong ito. Ang 
tagubilin na mahalaga ay mula sa Diyos. 
Basahin ang 1 Taga-Corinto 4:4-5.

PAGMUMUNI: Tunay na espirituwalidad? 
O mga walang kwentang sertipiko?

PANALANGIN: Ama, labis kong pananabik 
na marinig ang Iyong papuri!



ARAW NG PANGINOON, HULYO 17
2 MGA TAGA-CORINTO 3:4-6
JUAN 15:1-5

“…kundi ang aming kasapatan
ay mula sa Diyos.”

ANG AMING KASAPATAN
AY SA DIYOS

Ang mga huwad na nag-aakusa kay Pablo 
ay mga mapagmataas na tao na mabilis 
na nagbubunyi ng kanilang sariling mga 
katunayan. Ang kanilang tiwala ay nasa 
kanilang lakas at talino.Sila ay mga tao na 
humihila ng mga kasapi sa kanilang sarili at 
hindi kay Cristo (Gawa 20:30).

Sa kabilang banda, ang tiwala ni Pablo ay 
hindi sa bisig ng laman kundi sa kanyang 
Tagapagligas. Mabilis niyang ibigay ang 
lahat ng kaluwalhatian sa Diyos para sa 
tagumpay sa ministeryo ng ebanghelyo. Nais 
ni Pablo na malaman ng mga Cristiyanong 
taga-Corinto na ang tagumpay na ito ay 
hindi dahil sa kanyang sarili o sa kanyang 
talino, ngunit ganap na sa Diyos (Jonas 2:9). 
Ipinangaral ni Pablo ang ebanghelyo, ngunit 
ang Diyos ang siyang gumawa ng kaligtasan 
sa mga kaluluwa sa Corinto sa pamamagitan 
nga Espiritu Santo. “Ako ang nagtanim, si 
Apolos ang nagdilig; nguni’t ang Diyos ang 
siyang nagpalago” (1 Cor 3:6).

Sa katunayan, ang gawain ng Panginoon ay 
madalas na puno ng matinding panggigipit, 
panganib at sakit para kay Apostol Pablo. 
Kinailangan niyang harapin ang labis na 
pagpapagal, pagdurusa at pag-uusig, kung 
minsan maging sa kawalan ng pag-asa ng 
kanyang buhay (2 Taga-Corinto 1:8).

Madalas madaling hayaan ang tagumpay 
na makarating sa ating mga ulo. Sa halip 
na kilalanin ang Panginoon, umaasa 
tayo sa ating sariling lakas upang tayo ay 
makalampas. Nalilinlang tayo ng ating 
pagmamataas, iniisip natin na maayos 
ang lahat sa ating buhay, ngunit ang lahat 
ng ating ginagawa ay walang kabuluhan, 
sapagkat hindi natin naibigay sa Diyos ang 
kaluwalhatian. Walang gawaing katanggap-
tanggap sa harap ng Panginoon kung hindi 
ito gagawin kay Cristo, gaano man ito 
kaganda sa paningin ng tao.

Ang mga taong umaasa sa kanilang sariling 
lakas ay masusumpungan ang hirap ng 
buhay at paglilingkod na labis para sa 
kanila. Ang ilan ay nakikipag-biyagan 
sa mga makamundong pamamaraan at 
talisikan upang matulungan sila sa kanilang 
kalagayan. Ang iba ay nalulunod sa 
pagkahabag sa sarili habang tumatangging 
bumaling sa Diyos para sa tulong. Kung 
magbabalik-loob lamang sila kay Cristo, 
makikita nila sa Kanya ang kanilang 
kasapatan. Kung wala si Cristo, wala tayong 
magagawa (Juan 15:5).

PAGMUMUNI: Ano ang tiwala mo sa 
buhay?

PANALANGIN: Ama, si Cristo nawa ang 
aking tiwala at kanlungan.



LUNES, HULYO 18
2 MGA TAGA-CORINTO 3:4-6
MGA TAGA-ROMA 2:28-29

“…sapagka’t ang titik ay pumapatay,
datapuwa’t ang espiritu ay

nagbibigay ng buhay.”

ANG ESPIRITU O ANG SULAT?

Hindi tulad ng kanyang mga huwad na 
tagapag- sakdal, ang pagtitiwala ni Pablo ay 
ganap sa Diyos. Ang Diyos ang gumawa sa 
kanya ng isang mahusay at may karampatang 
ministro ng ebanghelyo. Lumakad si Pablo 
sa Espiritu, sumusunod sa Diyos at sa 
Kanyang Salita mula sa puso dahil sa pag-
ibig kay Cristo.

Sa kabilang banda, ang mga huwad na 
nag-sasakdal ay may maling pagpapakita 
ng kabanalan. Sa panlabas, maaaring sila 
ay tila mga “banal” na tao, ngunit sa loob, 
wala silang anumang espirituwalidad at 
tunay na pag-ibig sa Diyos. Ang kanilang 
“ministeryo” ay tulad ng sa mga Pariseo, na 
may panlabas lamang na pagsunod sa batas, 
gayon ma’y sa loob nila ay mga manunukob 
na lobo.Sila ay mga taong lumalapit kay 
Cristo sa pamamagitan ng kanilang mga 
bibig,at pinarangalan Siya ng kanilang 
mga labi, ngunit ang kanilang mga puso 
ay malayo sa Kanya (Mat 15:8). Kaya, ang 
kanilang “ministeryo” ng “titik” ay patay at 
walang buhay. Sa ganitong diwa na sinabi ni 
Pablo, “ang titik ay pumapatay, datapuwa’t 
ang espiritu ay nagbibigay ng buhay” (2 Cor 
3:6).

“Ngunit kapag pinasuko ng Banal na 
Espiritu ang puso ng isang tao, kitang-kita 
ang pagsunod sa batas at pagtupad sa tunay 
na hangarin nito (Roma 2:27-29). Hindi ang 
titik kundi ang Espiritu ang nagpapabago 
sa puso ng isang tao. Nakikilala natin ang 
pagkakaiba sa pagitan ng panlabas na 
pagsunod sa batas (ang titik) at panloob 
na pagsunod, sa pamamagitan ng Espiritu, 
upang matupad ang malinaw na layunin 
ng batas: ang magkaroon ng buhay” 
(Kistemaker).

Dito nakasalalay ang isang panganib, na 
maaaring may mga nagsisimba na iniisip na 
sa kanilang pagdalo at panlabas na pagsunod 
sa mga tungkuling panrelihiyon, lahat ay 
tama sa kanilang kaluluwa. Gayunpaman, 
maaaring hindi sila kailanman nagtiwala kay 
Cristo Hesus. Nawa’y ang gayong mga tao sa 
pamamagitan ng pakikinig sa ebanghelyo ay 
tunay na maipanganak muli sa Salita at sa 
Espiritu!

Hayaang ang ating buhay ay hindi maging 
isang pagpapakita ng relihiyosong 
pagkukunwari, kundi isa na namumuhay 
nang tapat at totoo.

PAGMUMUNI: Bakit ang relihiyosong 
pagkukunwari ay isang kasuklam-suklam sa 
Diyos?

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
makalakad nang totoo sa Espiritu.



MARTES, HULYO 19
2 MGA TAGA-CORINTO 3:7-11
JUAN 1:17

“…higit na sagana sa
kaluwalhatian ang pangasiwang

ukol sa katuwiran.”

ANG MALUWALHATING MINISTERYO
NG EBANGHELYO

Itinuturo sa atin ng 2 Taga-Corinto 3:7-8 
ang pangyayaring nakatala sa Exodo 34:29-
35. Bumaba si Moises mula sa Bundok Sinai 
na may nakasulat na Sampung Utos sa 
pangalawang pares ng mga tapyas na bato. 
Sa pagbaba ni Moises, ang balat ng kanyang 
mukha ay kumikinang nang napakaliwanag 
na ang mga tao ay hindi makatingin ng 
tahasan sa kanyang mukha.

Gayunpaman, sa kabila ng kaluwalhatian 
na nahayag sa paningin ng mga tao, ang 
ministeryo ng kautusan ay inilarawan bilang 
ang “ministeryo ng kamatayan” (2 Cor 
3:7). Bakit kaya? Hindi dahil masama ang 
kautusan, dahil si Pablo mismo ang nagturo 
na ang kautusan ay banal, makatarungan at 
mabuti (Roma 7:12).

Ang problema ay hindi sa batas, kundi sa tao. 
Inihahayag ng batas ang tao kung sino siya 
at parang isang tabak na siya ay hinahatulan 
dahil sa kanyang kasalanan (Roma 3:19-20). 
Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan 
(Roma 6:23). “Ang mabuti nga baga ay 
naging kamatayan sa akin? Huwag nawang 
mangyari. Kundi ang kasalanan, upang 
maipakilalang kasalanan, sa pamamagitan 
ng mabuti ay gumawa sa akin ng kamatayan; 
na sa pamamagitan ng utos ang kasalanan 
ay maging lalong sala” (Roma 7:13).
Samakatuwid, ang ministeryo ng batas ay isa 
ring ministeryo ng kamatayan sa tao.

Bakit nga ba napakaluwalhati ng ministeryo 
ng bagong tugon? Ito ay dahil ang tao sa 
pamamagitan ng ebanghelyo ay maaaring 
makatagpo ng buhay na walang hanggan. 
Si Cristo, ang bugtong Anak ng Diyos, ay 
naparito sa mundo upang maging Anak ng 
tao, upang ang mga anak ng tao ay maging 
mga anak ng Diyos.  Siya ay pumarito upang 
maging ating Kapalit at Pagbabayad-sala 
para sa ating mga kasalanan. “Sapagka’t 
ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang 
kautusan; ang biyaya at ang katotohanan 
ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesu-
Cristo” (Juan 1:17).

Ngayong alam na natin ang kahanga-
hangang karapatan para sa atin na 
makibahagi sa maluwalhating ministeryo ng 
ebanghelyo, hindi ba tayo dapat magmadali 
sa ating pagpapatotoo para kay Cristo?

PAGMUMUNI: Dapat tayong magmadali sa 
ministeryo ng ebanghelyo ngayon.

PANALANGIN: Ama, bigyan mo ako ng 
katapangan na ibahagi ang ebanghelyo ni 
Cristo.



MIYERKULES, HULYO 20
2 MGA TAGA-CORINTO 3:12-16
JUAN 9:24-41

“Datapuwa’t ang kanilang
mga pag-iisip ay nagsitigas…”

ANG TABING SA PUSO

Sa 2 Mga Taga-Corinto 3:7-11, ipinaliwanag 
ni Pablo kung bakit ang ministeryo ng biyaya 
kay Cristo Hesus ay higit na maluwalhati 
kaysa sa ministeryo ng kautusan. Naparito 
si Cristo upang tuparin ang kautusan (Mat 
5:17), at maging ang ating katuwiran. Dahil 
dito, Siya ang tagapamagitan ng isang mas 
mabuting tipan (Heb 8:6). Natitiyak ni Pablo 
ang gawain ni Cristo at ang tiyak na pag-
asa ng bago at mas mabuting tipan na ito. 
Kaya, siya ay matapang at bukas (parresia) 
sa pagpapahayag ng ebanghelyo. Walang 
dahilan para ikahiya niya ang ebanghelyo, 
at dapat na ganoon din para sa atin ngayon.

Sayang, sa kabila ng pangangaral ng 
gayong kaluwalhatiang ebanghelyo, may 
mga lumalaban pa rin sa katotohanan. 
Inihambing ni Pablo ang espirituwal na 
katigasang ito sa tabing na nasa mukha ni 
Moises. Tulad ng kung paano itinago ng 
tabing ang mukha ni Moises mula sa mga 
anak ng Israel sa panahon ng ministeryo 
ng kautusan, kaya ngayon sa ministeryo ng 
biyaya, mayroon ding tabing sa mga puso 
ng mga Hudyo sa araw na ito na bumubulag 
sa kanila sa kaluwalhatian kay Cristo. Hindi 
nila makita kung paano natagpuan ng 
mga bagay sa Lumang Tipan ang kanilang 
katuparan kay Cristo. Sa katulad na paraan, 
marami pa rin ang nanatiling bulag sa 
espirituwal na katotohanan sa kabila ng 
pangangaral ni Pablo. Kabilang dito ang mga 
kalaban ni Pablo na sumalungat sa kanyang 
pagka-Apostol at kalatas (1 Cor 4:1-5).

Sino kaya ang makapag-aalis ng lambong na 
ito sa puso? Tanging si Cristo! Gayunpaman, 
ang mga nagpapatigas ng kanilang puso ay 
tumatangging pumunta sa Tagapagligtas 
upang alisin ang tabing na ito at samakatuwid, 
hindi sila makakita. Maaaring nagbabasa 
sila ng Banal na Kasulatan, at nakikinig sa 
pangangaral ng ebanghelyo, ngunit dahil 
tumatanggi silang pumunta kay Cristo 
nang may pananampalataya, nananatili ang 
kanilang pagkabulag. Kaya sinabi ni Hesus 
sa mga matigas na espirituwal na pinuno 
sa kanyang unang ministeryo, “Kung kayo’y 
mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon 
ng kasalanan: datapuwa’t ngayo’y sinasabi 
ninyo, Kami’y nangakakakita: nananatili ang 
inyong kasalanan” (Juan 9:41).

Kung tungkol sa mga taong ating binahagi 
ang ebanghelyo, unawain na si Cristo 
lamang ang makapag-aalis ng tabing sa 
kanilang mga puso.

PAGMUMUNI: Naalis na ba ang tabing sa 
iyong puso para kay Cristo?

PANALANGIN: Ama, Ikaw lamang ang 
makapagbibigay ng liwanag sa mga bulag sa 
espirituwal.



HUWEBES, HULYO 21
2 MGA TAGA-CORINTO 3:17-18
MGA TAGA-GALACIA 5:13-17

“At kung saan naroroon
ang Espiritu ng Panginoon,

doon ay may kalayaan.”

KALAYAAN SA ESPIRITU

May mga tagapagtaguyod ng katarungang 
panlipunan na tinitingnan ang 2 Taga-
Corinto 3:17 bilang isang panawagan 
para itaguyod ang kalayaan ng tao at 
sibil. Gayunpaman, ang talatang ito ay 
tumatalakay sa mas higit na kalayaan: isang 
espirituwal na kalayaan na kinasasangkutan 
hindi lamang ng katawan, kundi ng 
kaluluwa.

Ano nga ba itong kalayaang mayroon tayo 
sa Banal na Espiritu?  Sa naunang mga 
talata, binanggit ni Pablo ang tungkol sa 
tabing na inilagay sa puso ng mga tao na 
pumipigil sa kanila na maunawaan ang 
katotohanan. Kaya, ang kalayaang binanggit 
sa bersikulo 17 ay may kinalaman sa isang 
tao na lumapit kay Cristo, at si Cristo ay 
nag-aalis ng lambong sa pamamagitan ng 
Espiritu. Pagkatapos ay iniligtas siya mula 
sa pagkaalipin ng kasalanan. Bago ang isang 
tao ay lumapit kay Cristo, siya ay patay na 
sa kasalanan (Efeso 2:1b; Taga-Colosas 
2:13). Hindi niya maiwasang maglingkod sa 
kasalanan. Gayunpaman, sa sandaling siya 
ay muling nabuo ng Espiritu, siya ay patay 
na sa kasalanan (Taga-Roma 6:2,11,18). 
Hindi na siya naglilingkod sa kasalanan 
kundi sa katuwiran.

Gayunpaman, hindi natin dapat ituring ang 
kalayaan mula sa kasalanan bilang isang 
pahintulot sa kasalanan. Nakalulungkot, may 
mga nagtuturo na ang isang tao ay malayang 
gawin ang kanyang gusto dahil lahat ng 
kanyang mga kasalanan ay pinatawad na kay 
Cristo. Ito ay kabuktutan at isang pag-abuso 
sa turo ng biyaya. Ang kalayaang taglay ng 
mga Cristiyano sa Espiritu ay ang kalayaang 
gawin ang tama at nakalulugod sa paningin 
ng Diyos.

Sa wakas, isaalang-alang kung paano 
sa Espiritu mayroong kalayaan mula sa 
kaparusahan ng kasalanan. Sinasabi sa atin 
ng Bibliya na ang kabayaran ng kasalanan ay 
kamatayan (Roma 6:23). Gayunpaman, kay 
Cristo Hesus wala na tayong kamatayang 
walang hanggan kundi ang kaloob na 
buhay na walang hanggan. “Saan naroon, 
Oh kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? 
Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong 
tagumpay?” (1 Cor 15:55). Anong 
maluwalhating kalayaan ang mayroon tayo 
sa Espiritu!

PAGMUMUNI: Paano ko pinakamahusay 
na magagamit ang aking kalayaang 
Cristiyano para palugdan ang Diyos?

PANALANGIN: Ama, nagpapasalamat ako 
sa Iyo para sa kalayaan na mayroon ako sa 
Espiritu.



BIYERNES, HULYO 22
2 TAGA-CORINTO 4:1-6
1 TIMOTEO 1:12-13

“Ayon sa aming tinanggap nakaawaan,
ay hindi kami nanghihina.”

HUWAG MAWALAN NG PAG-ASA

Ang makipagtulungan na kalooban ng 
Diyos ay nagtuturo sa atin na kung tayo ay 
nagsisikap na sundin ang Salita ng Diyos 
at sundin ang pamamatnugot ng Diyos 
sa ating buhay, tutulungan Niya tayo at 
bibigyan ng magandang tagumpay. Hindi ito 
nangangahulugan na hindi magkakaroon ng 
hadlang sa ministeryo na ipinagkatiwala sa 
atin ng Diyos. Ito ay totoo sa buhay ni Pablo.

Sa Mga Gawa 16, sina Pablo at Silas ay 
nagsikap kaagad na pumunta sa Macedonia, 
na pinatnubayan ng Diyos sa isang 
pangitain. Mula sa Troas, ang Panginoon 
ay nagbigay ng “tuwid na landas” hanggang 
sa Filipos (Gawa 16:11-12). Sa Filipos, 
nakipagkita sina Pablo at Silas kay Lydia, 
na naligtas sa pamamagitan ng pangangaral 
ng ebanghelyo, nang buksan ng Panginoon 
ang kanyang puso.  Gayunpaman, hindi 
nagtagal ay itinapon sina Pablo at Silas 
sa bilangguan dahil sa pagpapalayas ng 
espiritu ng panghuhula mula sa isang batang 
babae na ginamit ng kanyang mga amo 
para mapakinabangan nila. Gayunpaman, 
hindi nasiraan ng loob sina Pablo at Silas, 
ngunit umawit ng mga papuri sa Diyos sa 
bilangguan. Sa huli, ginamit ng Diyos ang 
sitwasyon para sa kabutihan, pinahintulutan 
si Pablo na ipangaral ang ebanghelyo 
sa bantay ng bilangguan na noon ay 
maluwalhating nailigtas.

Ipinaliwanag ni Pablo kung bakit hindi siya 
“nanghina” (ie., nanghina sa espirituwal, 
nawalan ng pag-asa) sa kabila ng mga 
kahirapan sa ministeryo. Ang pangatnig 
na “samakatuwid” ay tumuturo pabalik sa 
2 Taga-Corinto 3:6-18 kung saan nagalak 
si Pablo sa maluwalhating kalikasan ng 
ministeryo ng bagong tipan. Bilang isang 
ministro ng ebanghelyo, natanggap niya 
ang ministeryong ito sa pamamagitan 
ng saganang awa ng Diyos (tingnan 
ang 1 Timoteo 1:12-13). Siya ay isang 
makasalanan na minsan ay isang mang-
uusig ng simbahan. Ngunit iniligtas siya 
ng Diyos sa kanyang kataas-taasang awa 
at inilagay siya sa ministeryo. Tiniyak kay 
Pablo na bibigyan din Niya siya ng lakas 
upang maisagawa ang gawaing iniatang sa 
kanya. Ito ang pagtitiwala at pagpapalakas 
ng loob ni Pablo sa gitna ng maraming 
paghihirap at kapighatian.

Tayo rin ay iniligtas ng Diyos at tinawag na 
maging mga saksi ni Cristo. Huwag mawalan 
ng loob habang naglilingkod.

PAGMUMUNI: Basahin ang 1 Samuel 30:6. 
Ano ang matutuhan mo rito?

PANALANGIN: Ama, nasa Iyo ang aking 
lakas ng loob sa mga panahong mabagyo.



SABADO, HULYO 23
2 MGA TAGA-CORINTO 4:2
1 MGA TAGA-TESALONICA 2:3-5

“…ipinagtatagubilin ang aming sarili
sa bawa’t budhi ng mga tao…”

ISANG BUKAS NA MINISTERYO

Inihambing ng 2 Mga Taga-Corinto 4:2 ang 
ministeryo ni Pablo sa ministeryo ng mga 
huwad na guro. Ang kanyang ministeryo ay 
isa na bukas at malinaw samantalang ang 
sa mga nagsasakdal sa kanya ay puno ng 
panlilinlang at kasinungalingan.

Ang ministeryo ni Pablo ay isang bukas 
na ministeryo sa dalawang paraan. Una, 
ang ministeryo ni Pablo ay isinagawa sa 
tunay na kabanalan. Ang “mga kahiya-
hiyang bagay na nangatatago” (2 Cor 4:2) 
ay tumutukoy sa isang lihim na buhay ng 
kasalanan. Ang kasalanan ay nagdudulot 
ng kahihiyan ngunit ang tao ay madalas na 
naghahangad na magtago sa likod ng isang 
pagiging relihiyoso, at lihim na gumagawa 
ng kasamaan at kasalanan. Ganyan ang mga 
guro ng relihiyon noong panahon ni Hesus 
na nakadamit tupa ngunit sa loob ay mga 
manunukob na lobo (Mat 7:15).

Minsang namuhay si Pablo ng paghaliling 
buhay noong siya ay isang Pariseo. 
Gayunpaman, kasunod ng kanyang 
pagbabalik-loob sa daan patungong 
Damascus, taos-puso niyang tinalikuran 
ang gayong nakatagong buhay ng kahihiyan 
(aischunes). Kinamumuhian niya ngayon 
ang kasalanan at taimtim na umiwas sa 
makasalanang mga gawa.

Pangalawa, si Pablo ay isang tunay na 
mangangaral ng Salita. Taimtim niyang 
hinangad na ipangaral ang buong payo ng 
Diyos (Gawa 20:26-27) at walang itinago. 
Hindi lamang “matamis” na katuruan 
ang pinangaral niya at pinabayaan ang 
“maasim” bagkus itinuro niya ang lahat 
ng nais ng Panginoon na ipahayag niya. 
Hindi niya minamanipula (panourgia) ang 
Banal na Kasulatan tulad ng “Play-Doh” 
para sa pansariling pakinabang. Siya ay 
isang manggagawa na wastong hinati ang 
Salita ng katotohanan (2 Tim 2:15). Siya ay 
isang halimbawa ng isang tunay na pastor 
(tingnan ang 2 Timoteo 4:1-6).

Sa kabilang banda, ang kanyang mga kalaban 
ay nakikibahagi sa maraming pandaraya 
para sa kapakanan ng bayad, kapangyarihan 
at katanyagan. Ang gayong mga tao na 
pinaglalaruang parang hangal ang Salita ng 
Diyos ay hindi mawawalan ng parusa (cf. 
Mga Pahayag 22:18-19).

Maglingkod nang hayag at malinaw sa 
harap ng Diyos at mga tao. Huwag maging 
mapagpanggap. Hindi maloloko ang Diyos.

PAGMUMUNI: Walang nakatagong mga 
kalansay.

PANALANGIN: Ama, huwag mo akong 
hayaang mamuhay ng mapanlinlang.



ARAW NG PANGINOON, HULYO 24
2 MGA TAGA-CORINTO 4:3-4
ISAIAS 6:9-10

“Na binulag ng diyosng sanglibutang ito…”

HUDISYAL NA PAGBULAG (I)

Naisip mo ba na kung bakit pinili ng Diyos 
na iligtas ka? Sa katunayan, ang kamangha-
mangha sa lahat ng ito ay walang sinuman 
na dapat iligtas ng Diyos, dahil tayong lahat 
ay hindi karapat-dapat sa kaligtasang ito, 
sapagkat wala ni isa na magandang bagay 
sa atin. Walang gumagawa ng mabuti, 
wala, wala kahit isa (Roma 3:12). Ngunit 
sinasabi sa atin ng Bibliya na itinakda ng 
Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin sa 
Kanyang mabuting kasiyahan bago pa man 
ang pagkatatag ng mundo upang piliin tayo 
sa kaligtasan (Efe 1:4-6). Ito ay madalas na 
tinatawag na “unconditional election” ng 
mga santo. Kapag nauunawaan ng tama, ito 
ay dapat na magsilbing pagpapakumbaba sa 
atin na tayo ay naligtas hindi sa anumang 
kahusayan sa atin, kundi sa pamamagitan 
lamang ng kabutihan ni Cristo (cf. Efe 2:8-
10). Sa madaling salita, ang kaligtasan ng 
mga hinirang ay nasa Diyos mismo (Jonas 
2:9).

Sa kabilang banda, may pagpili din ng mga 
nawawala. Ito ang turo sa bersikulo 3, na ang 
ebanghelyo ay nakatago sa mga “naliligaw”. 
Gayunpaman, dapat nating maunawaan 
na ang pagsira sa masasama ay ganap 
na kanyang sariling pananagutan. Pinili 
niyang maghimagsik laban sa Diyos, at ito 
ay lubos na karapat-dapat sa galit ng Diyos. 
Inilagay ito ni Buswell sa ganitong paraan: 
“Ang masisingil na dahilan ng pagkawala ng 
nawala ay nasa mismong nawala.”

Ipinaliwanag ni Pablo na ang mga kusang 
sumalungat sa kanya ay binulag ng diyablo, 
na siyang “diyos ng mundong ito” (cf. Efe 
2:2). Ito ang paghuhukom na pagbulag ng 
Panginoon. Dahil pinatigas ng mga kalaban 
ni Pablo ang kanilang mga puso laban sa 
katotohanan, pinahintulutan ng Panginoon 
si Satanas na bulagin sila sa espirituwal. Ito 
ang tulak ng sinabi ng Panginoon kay Isaias: 
“At sinabi niya, Ikaw ay yumaon, at saysayin 
mo sa bayang ito, inyong naririnig nga, nguni’t 
hindi ninyo nauunawa; at nakikita nga ninyo, 
nguni’t hindi ninyo namamalas. Patabain mo 
ang puso ng bayang ito, at iyong pabigatin 
ang kanilang mga pakinig, at iyong ipikit ang 
kanilang mga mata; baka sila’y mangakakita 
ng kanilang mga mata; at mangakarinig ng 
kanilang mga pakinig, at mangakaunawa 
ng kanilang puso, at mangagbalik loob, at 
magsigaling” (Isa 6:9-10).

Nawa’y walang sinuman sa atin ang 
matagpuang nagpapatigas ng ating mga 
puso laban kay Cristo at sa Kanyang Salita.

PAGMUMUNI: “Pinili hindi dahil sa 
kabutihan sa akin…” (M’Cheyne).

PANALANGIN: Utang ko ang lahat sa Iyo, 
Ama!



LUNES, HULYO 25
2 MGA TAGA-CORINTO 4: 3-4
JUDE 4

“Na binulag ng diyos ng sanlibutang ito…”

HUDISYAL NA PAGBULAG (II)

Ang prinsipyo ng paghuhukom na pagbulag 
ng mga napakasama ay katulad na ipinihayag 
sa Judas 4: “Sapagka’t may ilang taong 
nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga 
nang una pa sa kahatulang ito, mga ‘di banal, 
na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating 
Diyos, na itinatatuwa ang ating iisang Guro 
at Panginoong si Hesu-Cristo.” Bagama’t sila 
ay itinakda ng Diyos para sa pagkawasak, 
gayunpaman, sila ay may pananagutan 
sa kanilang pagkawasak, na ang kanilang 
mga puso ay nakatakda sa pagsalungat sa 
Panginoon at sa Kanyang katotohanan.

Si Rev. Timothy Tow sa kanyang aklat na 
“The Clock of the Sevenfold Will of God” ay 
ipinaliwanag ang paghuhukom na pagbulag 
sa ganitong paraan:

“Ang mapagpasyang kalooban ay 
isang mataas na hiwaga ng Banal na 
Kapangyarihan at tungkulin ng tao.” Ito ay 
maaaring ipakita ng sikat na katanungan 
na kadalasang tinatalakay sa mga paaralan 
ng batas. Kunwari ay iniimbitahan kita 
na pumunta sa aking salu-salo. Sa iyong 
daan, natapakan mo ang balat ng saging at 
nasaktan ang iyong tuhod. Sino ang dapat 
sisihin? Ikaw o ako? Maaari mo ba akong 
ihabla sa batas?

”Kaya naman makikita natin mula sa itaas, 
na ang agarang dahilan (ang nagdusa ng 
nasaktan na tuhod) ang dapat sisihin at hindi 
ang malayong dahilan (ang nagpasimula ng 
imbitasyon).

Paano tayo dapat tumugon sa mataas na 
hiwagang ito ng mapagpasyang kalooban 
ng Diyos? Nasa Deuteronomio 29:29 ang 
sagot, “Ang mga bagay na lihim ay nauukol 
sa Panginoon nating Diyos: nguni’t ang mga 
bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating 
mga anak magpakailanman, upang ating 
magawa ang lahat ng mga salita ng kautusang 
ito.” Kapag ipinangaral natin ang ebanghelyo 
ni Cristo, ang ilan ay tatanggap, ang iba ay 
tatanggi. Ililigtas ng Diyos ang mga itinalaga 
Niya para sa buhay na walang hanggan 
(Gawa 13:48). Ang ating alalahanin ay hindi 
pag-isipan kung sino ang mga hinirang at 
kung sino ang tinanggihan. Ito ang lihim na 
kalooban ng Diyos. Dapat tayong tumuon 
sa halip sa pagsunod sa Salita ng Diyos at 
pagtupad sa Dakilang Utos. Gawin ang 
dapat gawin, at ipaubaya sa Diyos ang mga 
kalalabasan.

PAGMUMUNI: Ano ang aking mga 
pantaong tungkulin sa buhay? 

PANALANGIN: Tulungan mo akong 
magampanan ang aking mga pantaong 
tungkulin, Ama.



MARTES, HULYO 26
2 MGA TAGA-CORINTO 4:5-6
1 MGA TAGA-CORINTO 2:1-5

“Sapagka’t hindi namin
ipinangangaral ang aming sarili,

kundi si Cristo Hesus na Panginoon…”

SI CRISTO ANG MENSAHE

Tulad ni Juan na taga Baptismo, si Apostol 
Pablo ay laging naghahangad na luwalhatiin 
si Cristo sa kanyang pag-uugali at mensahe. 
“Siya’y kinakailangang dumakila, nguni’t 
ako’y kinakailangang bumaba” (Juan 3:30).

Ang pangangaral ni Pablo ay hindi 
kailanman isang mayabang na palabas o 
panlilinlang. Nauna na niyang ipinahayag 
sa 1 Taga-Corinto 2:1-5: “At ako, mga 
kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi 
ako napariyan na may kagalingan sa 
pananalita o sa karunungan, na nagbabalita 
sa inyo ng patotoo ng Diyos. Sapagkat aking 
pinagpasyahang walang maalaman anuman 
sa gitna ninyo, maliban na si Hesu-Cristo, at 
siya na napako sa krus. At ako’y nakisama sa 
inyo na may kahinaan, at may katakutan, 
at may lubhang panginginig. At ang aking 
pananalita at ang aking pangangaral ay 
hindi sa mga salitang panghikayat ng 
karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu 
at ng kapangyarihan: Upang ang inyong 
pananampalataya ay huwag masalig 
sa karunungan ng mga tao, kundi sa 
kapangyarihan ng Diyos.”

Upang bigyang-diin ang kanyang paksa, 
mabilis na itinuro ni Pablo na ang 
kakayahang maniwala sa ebanghelyo ay 
hindi nagmula sa kanyang sarili kundi sa 
Diyos (2 Cor 4:6). Ang parunggit dito ay sa 
Genesis 1:3 kung saan nilikha ng Diyos ang 
liwanag sa pamamagitan ng kapangyarihan 
ng Kanyang Salita. “At sinabi ng Diyos, 
Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng 
liwanag.” Kung paanong ang Diyos ang 
nagbibigay ng pisikal na liwanag, Siya rin 
ang nagbibigay ng espirituwal na liwanag na 
nagbibigay liwanag sa isipan at puso ng mga 
tao. Si Pablo ay isang kasangkapan lamang 
sa mga kamay ng Diyos.  Bilang lingkod ni 
Cristo, siya ay higit na handang maglingkod 
sa mga tao upang si Cristo ay maluwalhati.

Sa kabilang banda, ang mga kalaban ni Pablo 
ay madalas na mabilis na mangaral tungkol 
sa sarili. Ang kanilang pangangaral ay may 
layunin upang akitin ang paghanga ng mga 
tao.

Paano mo ginagampanan ang iyong sarili sa 
paglilingkod kay Cristo? Ikaw ba ay katulad 
ni Pablo o sa kanyang mga kalaban? Huwag 
kailanman maging makasarili sa ministeryo 
ni Cristo.

PAGMUMUNI: Si Cristo ay dapat 
palakihin,at ako ay dapat paliitin.

PANALANGIN: Bigyan mo ako ng puso ng 
isang lingkod, Ama.



MIYERKULES, HULYO 27
2 MGA TAGA-CORINTO 4:7-12
2 MGA TAGA-CORINTO 12:9

“Nguni’t taglay namin ang kayamanang ito
sa mga sisidlang-lupa…”

YAMAN SA MGA SISIDLANG -LUPA

Ano nga ba ang kayamanan na ito na 
mayroon tayo sa mga sisidlang lupa (2 Cor 
4:7)? Ang sagot ay matatagpuan sa talata 6. 
Ito ay “ang liwanag ng pagkakilala ng Dios 
sa mukha ni Jesucristo” (i.e. nakapagliligtas 
na kaalaman ng ebanghelyo). Ngayong 
taglay na natin ang kaalamang ito, tayo 
ay magiging mga saksi ni Cristo Hesus sa 
mundo ng kadiliman sa ating “mga sisidlang 
lupa” (i.e. ang ating mga katawan at isipan).

Karaniwan noong panahon ni Pablo ang 
paggamit ng mga sisidlang-lupa para sa pag-
iimbak. Gayunpaman, ang mga lalagyang 
luwad na ito ay lubhang malutong at 
madaling mabasag sa ilalim ng lakas. Gayon 
din ang ating mga katawan at isipan - sila ay 
mahina at madalas na sumuko sa mga diin 
ng buhay.

Bakit kaya inilagay ng Diyos ang kayamanan 
ng ebanghelyo sa mga sisidlang lupa? Ito 
ay upang ang kaluwalhatian ng Diyos ay 
malinaw na mahayag sa kahinaan ng tao (cf. 
2 Cor 12:9). Kapag ang mga sisidlang lupa 
na karaniwang masira sa ilalim ng pagdiin 
ay pinananatili habang napaparusahan sa 
kahirapan ng paggawa para kay Cristo, 
magiging malinaw na malinaw na ito ay 
sa pamamagitan ng kapangyarihan ni 
Cristo. “Sa pamamagitan ng paggamit ng 
mahihinang mga ministro ng tao, ipinakita 
ng Diyos na ang ‘nakahihigit na kadakilaan 
ng kapangyarihan’ na nagbabago sa buhay 
ng mga tao ay mula sa Diyos at hindi mula 
sa sinumang mangangaral” (Kent).

Pagkatapos ay gumamit si Pablo ng apat 
na tila kabalintunaan na mga pahayag 
upang idiin ang kanyang paksa (2 Cor 
4:8-9): “…nangagigipit…gayon ma’y hindi 
nangaghihinagpis;…nangatitilihan, gayon 
ma’y hindi nangawawalan ng pagasa; 
Pinaguusig, gayon ma’y hindi pinababayaan; 
inilulugmok, gayon ma’y hindi nangasisira.” 
Ang mga ito ay mga paglalarawan kung 
paano tiniis ni Pablo at ng kanyang mga 
kasamahan ang mga paghihirap at pagsubok 
upang ang gawain ng ebanghelyo ay 
makapagpatuloy para sa kaligtasan ng mga 
kaluluwa at pagpapatibay sa mga banal.Ito 
ang ibig sabihin ni Pablo nang sabihin niya, 
“Kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa 
amin, datapuwa’t ang buhay ay sa inyo” (2 
Cor 4:12).

PAGMUMUNI: Ano ang ibig sabihin ng 
pasanin ang krus?

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
tanggihan ang aking sarili at pasanin ang 
krus.



HUWEBES, HULYO 28
2 MGA TAGA-CORINTO 4:13-18
1 MGA TAGA-CORINTO 15:58

“… nguni’t ang aming pagkataong loob ay
nababago sa araw-araw.”

MGA CRISTIYANONG
HINDI NAPAPAGOD

Ano ang nagpatibay kay Pablo sa buong 
ministeryo ng ebanghelyo? Ang sagot ni 
Pablo: “Ang espiritu ng pananampalataya.” 
Pagkatapos ay sinipi niya ang Awit 116:10a: 
“Ako ay naniwala, kaya’t ako ay nagsalita.” 
Nang mangaral si Pablo, ginawa niya iyon 
dahil sa tapat na pananalig ng kanyang 
puso tungkol sa katotohanan ng Banal 
na Kasulatan. Ito ay hindi isang walang 
kabuluhang palabas. Dahil sa siya ay tunay 
na naniniwala sa katotohanan, hindi niya 
maiwasang ipahayag ang katotohanan sa 
kabila ng oposisyon na maaaring idulot nito.

Sa kabilang banda, ang mga kalaban ni 
Pablo ay nangaral nang walang tunay 
na pananalig sa katotohanan ng Bibliya. 
Minamanipula nila ang Kasulatan upang 
ipangaral ang kanilang sariling mga hinagap 
at kaisipan.  Kaya naman hindi nakagugulat 
na ang upahan ay tatakas sa unang tanda ng 
suliranin. Hindi nila matitiis ang kahirapan 
dahil unang-una hindi sila tunay na 
nahikayat sa katotohanan.

Narito ang isang aral para sa mga 
mangangaral ngayon. Ang pangangaral 
ay dapat palaging gawin dahil sa biblikal 
na paniniwala mula sa puso. Kapag ang 
ganoong pangangaral ay ginawa dahil 
sa gayong pananalig, na may pagtitiwala 
sa Espiritu, ikalulugod ng Panginoon na 
pagpalain ang gayong pangangaral.Ang mga 
pangako ng Panginoon sa kanyang Salita ay 
nagpapatuloy at hindi babalik sa Kanya na 
walang kabuluhan (Isa 55:11).

Isa pa, sinabi ni Pablo na handa siyang 
dumaan sa gayong pagdurusa dahil sa 
pag-asa ng muling pagkabuhay. Sa araw 
ni Cristo, ang panandalian na nasirang 
katawan ay ibabangon bilang isang hindi 
nasisira (tingnan ang 1 Cor 15:51-58). 
Nagbigay iyon ng pampatibay ng loob kay 
Pablo na magsalita ng buong tapang sa masa 
dahil alam niyang panandalian lang ang 
mga paghihirap na kanyang kinakaharap. 
Sa lalong madaling panahon, makakasama 
niya ang Panginoon.

Ito rin ang parehong pampatibay ng loob na 
mayroon tayo ngayon habang naglilingkod 
tayo sa Panginoon sa mundong ito ng 
kadiliman. Kaya magpatuloy tayo at huwag 
mawalan ng pag-asa. Sa tiyak na pag-asa kay 
Cristo, maaari tayong maging walang pagod 
na mga Cristiyano!

PAGMUMUNI: Handa ba akong pasanin 
ang krus?

PANALANGIN: Ama, nawa’y tumingin ako 
sa maluwalhating araw na iyon.



BIYERNES, HULYO 29
2 MGA TAGA-CORINTO 5:1-8
MGA HEBREO 9:11

“…ang aming bahay na tabernakulong
ukol sa lupa…”

ISANG MAKALUPANG TABERNAKULO

Ang talata ngayon ay naglalaro sa dalawang 
salita, “bahay” (oikia) at “tabernakulo” 
(skenos). Ang “tabernakulo” ay tumutukoy sa 
isang tolda, at sa gayon ay isang panandalian 
na tirahan. Sa kabilang banda, ang katagang 
“bahay” ay isang pangkalahatang kataga 
ng paninirahan na nagsasaad ng pagiging 
permanente.

Ang ating katawan sa mundong ito, ang 
ating makalupang bahay ay inilarawan 
lamang bilang isang tabernakulo. Sa 
madaling salita, ang katawan nating ito ay 
panandalian lamang. Ito ay isang katawan 
na nabubulok, at dapat na ating alisin sa 
lalong madaling panahon. Sa kabilang 
banda, isang permanenteng bahay ang 
naghihintay sa atin na hindi gawa ng kamay. 
Ang permanenteng bahay na ito ay walang 
iba kundi ang katawang hindi nasisira na 
ibibihis sa atin.

Ang tanong ay, mabibihisan ka ba ng 
ganoong permanenteng bahay? Lamang 
kung magsisi ka sa iyong mga kasalanan at 
maniwala kay Cristo!

Nakalulungkot, marami sa mundo ang 
naglalagay ng hindi nararapat na diin sa 
panandalian na katawan at mundo. Ito ang 
panghoy ni Dr. S. H. Tow sa kanyang sariling 
talambuhay na “Footprints in the Sands of 
Time” gamit ang paglalarawang ito:

“Isang binibini, na tumanggap ng walang 
kasinghalaga singsing na brilyante, ay 
bumulalas sa kanyang binata, “Mahal, 
salamat sa napakagandang kahon na ito! 
Nangangako ako na aalagaan ito nang 
may lubos na pag-iingat upang walang 
pinsala o kapahamakan ang darating dito!” 
Nakangiting sabi ng binibini. Kaya sumang-
ayon ang lahat. Ngunit ito ay isang larawan ng 
mga lalaki at babae na nakatali sa panahon, 
mga kabataan na ibinubuhos ang lahat sa 
kanilang namamatay na katawan, na walang 
pag-iisip para sa kanilang hindi mabibiling 
kaluluwa. Bago nila ito napagtanto, ang araw 
ng paghuhukom ay sisikat na.”

Mahal, ang katawan nating ito balang 
araw ay mamamatay. Sa kabilang banda, 
ang kaluluwa ng tao ay walang hanggan. 
Kapag tinawag ang rolyo, saan ka pupunta? 
Dalangin namin ay hindi ito sa Lawa ng 
Apoy, na walang hanggang hiwalay sa 
Panginoon, kundi magpakailanman kasama 
ng Panginoon, na nabihisan ng isang bahay 
na hindi na muling aalisin.

PAGMUMUNI: Ang aking katawang lupa 
ay namamatay araw-araw.

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
tumuon sa walang hanggan.



SABADO, HULYO 30
2 MGA TAGA-CORINTO 5:1-8
MGA HEBREO 9:11

“Malakas ang loob namin…”

ISANG MAKA-DIYOS
NA PAGTITIWALA

Sa 2 Taga-Corinto 4, inihayag ni Pablo na 
dapat asahan ng tapat na mga Cristiyano ang 
pagdurusa sa mundong ito alang-alang sa 
maluwalhating ministeryo ng ebanghelyo. 
Gayunpaman, maaari pa rin silang lumakad 
bilang di-napapagod na mga Cristiyano sa 
mundong ito ng kadiliman na may maka-
Diyos na pagtitiwala.

Paano tayo makakalakad sa lupa nang may 
maka-Diyos na pagtitiwala?

1. Isang Bahay sa Langit (2 Cor 5:1-4). 
Gaya ng nakasaad sa pag-aaral kahapon. 
Ang bahay na ito ay tumutukoy sa 
isang niluwalhati na katawan na hindi 
masisira. Ito ay magiging katawan tulad 
ng kay Cristo, na gawa sa laman at buto 
(1 Juan 3:2; Luc 24:39).

Sa 2 Taga-Corinto 5:2, ipinahayag ni 
Pablo na ang mga mananampalataya ay 
“dumadaing” nang may marubdob na 
pagnanais para sa makalangit na bahay 
na ito. Ang “pagdaing” na ito ni Pablo 
ay hindi dahil siya ay nalulungkot na 
walang pag-asa, dahil ipinahiwatig ni 
Pablo sa Aklat ng Mga Taga-Filipos 
na kaya nating magsaya palagi kahit 
nasa kulungan. Sa halip, itinuturo nito 
ang isang pag-asa sa isang makalangit 
na kalagayan na higit na mabuti sa 
kasalukuyang makalupang tabernakulo, 
dahil ang niluwalhating katawan na 
darating ay hindi na mabibigatan sa 
kahihinatnan ng kasalanan.

Paano naman tayo? Inaasahan ba natin 
ang ating makalangit na katawan? O 
sanay pa rin ba ang ating mga mata sa 
mga bagay sa lupa?

2. Isang Banal na Deposito (2 Cor 5:5-6). 
Ang salitang “patotoo” (arrabon) ay isang 
kontraktwal na kataga, na tumutukoy 
sa isang deposito o paunang bayad 
na inilatag bilang isang pangako. Ang 
paggamit ng salita dito ay tumutukoy 
sa Banal na Espiritu na nananahanan 
sa bawat mananampalataya bilang 
isang pangako ng mga kaluwalhatiang 
darating. Habang tayo ay naglalakad sa 
lupa, ang Banal na Espiritu ay nagbibigay 
sa atin ng ating pangangailangan, na 
nagbibigay sa atin ng paunang patikim 
ng darating.

Kapag nasa isip ang mga ito, maaari 
tayong magkaroon ng maka-Diyos na 
pagtitiwala sa buhay na ito.

PAGMUMUNI: Ang isip ko ba ay nasa lupa 
o nasa langit?

PANALANGIN: Ama, inaasahan kong 
makasama si Cristo magpakailanman.



ARAW NG PANGINOON, HULYO 31
2 MGA TAGA-CORINTO 5:6-10
1 MGA TAGA-CORINTO 3:12-15

“Kaya’t ang amin namang
pinagsisikapan, ay… maging

kalugod-lugod kami sa kaniya.”

ANG MGA CRISTIYANO
AY HAHATULAN

Mayroong tiyak na kawalang-ingat sa 
Cristiyanismo ngayon kung saan ang 
mga nagpapahayag na mananampalaaya 
ay nararamdaman na magagawa nila ang 
anumang gusto nila dahil laging may 
kapatawaran kay Cristo. Sila ay nagpapakita 
ng kaunting malasakit na magbigay ng 
isang mabuting patotoo para kay Cristo, o 
magbigay ng isang mabuting pagsasalaysay 
ng mga bagay na kanilang ginagawa sa 
kasalukuyang katawan.

Iba ang itinuturo ng Bibliya. Sinabi sa 2 
Taga-Corinto 5:10, “Sapagka’t tayong lahat 
ay kinakailangang mahayag sa harapan 
ng hukuman ni Cristo; upang tumanggap 
ang bawa’t isa ng mga bagay na ginawa sa 
pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa 
niya, maging mabuti o masama.” Ang 
luklukan ng paghatol dito ay ang salitang 
Griyego“bematos”. Ang salitang ito ay 
kadalasang ginagamit upang ilarawan ang 
isang nakataas na entablado kung saan ang 
isang hukom ay aakyat upang mamuno sa 
isang husgado.

Ang kalikasan ng paghatol sa mga 
mananampalataya ay binanggit ng mas 
detalyado sa 1 Taga-Corinto 3:12-15: 
“Datapuwa’t kung ang sinuma’y magtatayo 
sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, 
pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, 
tuyong dayami; Ang gawa ng bawa’t isa 
ay mahahayag: sapagka’t ang araw ang 
magsasaysay, sapagka’t sa pamamagitan ng 
apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok 
sa gawa ng bawa’t isa kung ano yaon. Kung 
ang gawa ng sinuman ay manatili, na 
kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya’y 
tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa 
ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya: 
nguni’t siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; 
gayonma’y tulad sa pamamagitan ng apoy.”

Bilang mga mananampalataya, ang ating 
hangarin ay marinig ang ating Guro na 
magsabi, “Mabuting gawa, mabuti at 
tapat na alipin: nagtapat ka sa kakaunting 
bagay, pamamahalain kita sa maraming 
bagay; pumasok ka sa kagalakan ng iyong 
Panginoon.” (Mat 25:21). Samakatwid, 
dapat tayong magsikap na makapagbigay ng 
mabuting pagsasalaysay sa harap ng ating 
Panginoon. Kamusta ka na?

PAGMUMUNI: Ginawa ko na ba ang lahat 
para sa aking Panginoon?

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
ibigay ang aking makakaya para sa Iyo.



LUNES, AGOSTO 1
2 MGA TAGA-CORINTO 5:11-13
MGA HEBREO 12:28-29

“Yamang nalalaman nga ang
pagkatakot sa Panginoon, ay

aming hinihikayat ang mga tao…

PAGLILINGKOD NA MAY
TAKOT SA DIYOS

Ang “takot” (phobos) sa Panginoon ay 
tumutukoy sa isang maka-Diyos, mapitagang 
pagkatakot sa Diyos sa liwanag ng kaalaman 
ng isang tao tungkol sa Kanya. Ito ay naiiba 
sa hindi maka-Diyos na pagkatakot ng mga 
demonyo, sapagkat kahit nanginginig ang 
mga demonyo sa harap ng Diyos (Santiago 
2:19), gayon ma’y nagpatuloy sila sa 
kanilang paghihimagsik laban sa Diyos. Sa 
katulad na paraan, ang hindi maka-Diyos 
na takot ay umaakay sa mga ‘di nagsisisi na 
magpatuloy sa kanilang masasamang paraan 
sa katigasan ng kanilang mga puso sa kabila 
ng panginginig sa kanilang nalalapit na 
kapahamakan.

Ang maka-Diyos na takot sa kabilang banda, 
ay humahantong sa isang pagpapahalaga, 
paggalang at mapagmahal na pagpapasakop 
sa Panginoon. May kamalayan na isang araw 
dapat niyang sagutin ang lahat ng kanyang 
pamamaraan ng pamumuhay sa harap ng 
isang Diyos na kanyang Guro at Hari.

Ito ang nasa isip ni Pablo sa kanyang 
pagsisikap na “hikayatin ang mga tao.”  Ano 
ang sinusubukan ni Pablo na “hikayatin 
ang mga tao?” Iniisip ng ilan na ito ay 
tumutukoy sa ebanghelyo (Barnes). 
Gayunpaman, sa liwanag ng kaugnay na 
kahulugan, malamang na may kinalaman ito 
sa katapatan ng ministeryo ni Pablo. Kaya’t 
sinasabi ni Pablo na sinikap niyang maging 
tapat sa lahat ng kanyang ginagawa dahil 
alam niyang may pananagutan siya sa Diyos.

Naku, may mga nagsasabi na si Pablo ay wala 
sa kanyang sarili (i.e. baliw) sa ministeryo. 
Ito ang karaniwang paratang na ibinibigay sa 
mga mangangaral kapag ang mga nakikinig 
ay nagagalit sa tapat na pangangaral ng Salita 
ng Diyos. Pinatotohanan iyon ni Hesus na 
“ang isang propeta ay walang kapurihan sa 
kaniyang sariling lupain” (Juan 4:44). Ikaw 
ba ay may kasalanan sa ganoong paraan?

Gayunpaman, ipinahayag ni Pablo sa 
katapatan ng kanyang puso (cf. Awit 78:72) 
na ang lahat ng kanyang ginagawa ay para 
sa ikaluluwalhati ng Diyos at sa kapakanan 
ng mga banal. Ang mga maka-Diyos ay 
madalas na hindi maintindihan. Hangga’t 
malinis ang ating motibo, hindi tayo dapat 
masiraan ng loob. Ang Diyos lamang ang 
katakutan, hindi ang tao.

PAGMUMUNI: Matakot sa Diyos, huwag sa 
tao.

PANALANGIN: Tulungan Mo akong 
maglingkod nang may maka-Diyos na takot 
sa Iyo, Ama.



MARTES, AGOSTO 2
2 MGA TAGA-CORINTO 5:14-17
1 JUAN 4:19

“Sapagka’t ang pag-ibig ni Cristo
ay pumipilit sa amin…”

PUMIPILIT NA PAGMAMAHAL
NI CRISTO

Ang “pag-ibig ni Cristo” rito ay tumutukoy 
sa pag-ibig ni Cristo sa tao. Ang pag-ibig 
na ito ay nahayag sa pagdating ni Cristo sa 
mundong ito upang mamatay para sa ating 
kaligtasan. Hindi Niya kailangang gawin 
iyon dahil ang tao ay karapat-dapat sa walang 
hanggang kamatayan. Ngunit sa Kanyang 
pag-ibig ay kusang-loob Siyang sumuko 
sa kalooban ng Ama. Siya ay naparito 
upang manirahan sa lupa at pagkatapos ay 
mamatay sa Krus ng Kalbaryo. Ito ang pag-
ibig na pinaka kahanga-hanga, pinakabanal!

Palibhasa’y naligtas sa pamamagitan 
ng biyaya ng Diyos, si Pablo ay “pinilit” 
(sunecho) ng pag-ibig ni Cristo. Ang pag-ibig 
na ito ay nagtimpi, namahala at nag-udyok 
kay Pablo na mamuhay ng buong pagsuko 
kay Cristo.  Ang pag-ibig ni Cristo ang nag-
udyok kay Pablo sa kanyang paglilingkod 
para kay Cristo, at gayon din dapat para 
sa atin. “Tayo’y nagsisi-ibig, sapagka’t siya’y 
unang umibig sa atin” (1 Juan 4:19).

Angkop na pagpuna ni Spurgeon: “Ang buhay 
ng taong naligtas ay hindi dapat isabuhay 
para sa kanyang sarili; siya ay huwad sa 
kanyang pagpapahayag kung ito ay gayon. 
Siya ay dapat namumuhay nang masigasig 
para sa Diyos gaya ng noong una sa kanyang 
kawalan ng pagbabago, nabuhay siya para sa 
kanyang sarili, sapagka’t mayroon na siyang 
bagong buhay na hindi sa kaniya, upang 
gawin ito ayon sa kanyang ibig, ngunit ito ay 
ganap na pag-aari niya na bumili nito gamit 
ang sarili niyang pinakamamahal na dugo.”

Ano ang nag-uudyok sa atin sa ating 
paglilingkod kay Cristo? Ito ba ay para sa 
katanyagan, kapangyarihan, pagkakilala o 
pakinabang? Ito ang mga pangganyak ng 
mga nagpaparatang kay Pablo, ngunit hindi 
dapat ganito sa atin. Hayaan na ang ating 
pangganyak sa paglilingkod kay Cristo ay 
ang pag-ibig ni Cristo, upang magawa natin 
ang lahat ng bagay para sa ikaluluwalhati ng 
Diyos lamang. Wala na tayong magagawa 
pagkatapos ng ginawa ni Cristo para sa atin.

“Pag-ibig na kamangha-mangha at banal. 
Hinihingi ang aking kaluluwa, buhay, ang 
aking lahat” (Isaac Watts).

PAGMUMUNI: Ano ba ang pangganyak ko 
sa paglilingkod?

PANALANGIN: Tulungan Mo akong 
mahalin Ka ng buong buo, sapagkat si Cristo 
ang unang nagmahal sa akin.



MIYERKULES, AGOSTO 3
2 MGA TAGA-CORINTO 5:17
MGA TAGA-GALACIA 2:20

“Kaya’t kung ang sinuman ay na kay Cristo, 
siya’y bagong nilalang…”

ISANG BAGONG NILALANG (I)

Inilalarawan ng 2 Taga-Corinto 5:17 ang 
katangian ng isang tunay na Cristiyano. 
Ang tunay na Cristiyano ay isa na “na kay 
Cristo”.  Siya ay nagsisi sa kanyang kasalanan 
at nagtiwala kay Cristo bilang kanyang 
Panginoon at Tagapagligtas. Siya ngayon 
ay kaisa kay Cristo at kabilang sa Kanyang 
katawan (1 Cor 12:27).

Inilarawan pa ni Pablo ang Cristiyano bilang 
isang “bagong nilalang”.  Ang katagang 
“bago” ay naglalarawan kung paanong 
ang isang Cristiyano ay may kakaibang 
katangian sa nakaraan. Sa kabilang banda, 
ang katagang “nilalang” ay naglalarawan 
kung paano nilikha ng Diyos ang buhay sa 
mananampalataya.

Bago ang isang tao ay maniwala kay Cristo, 
siya ay espirituwal na patay at naayon sa mga 
pagsuway at kasalanan. Ang kanyang mga 
iniisip ay salungat sa Diyos. Ang kanyang 
mga gawa ay parang maruruming basahan 
sa harap ng Panginoon (Isa 64:6). Siya ay 
nagnanasa sa mga bagay ng sanlibutan: ang 
pita ng laman, ang pita ng mga mata at ang 
pagmamataas sa buhay (1 Juan 2:15-17). 
Kung ang kanyang mga kasalanan ay hindi 
nalinis, ang naghihintay ay walang hanggang 
paghatol sa Lawa ng Apoy. Iyan ang 
inilalarawan ng Bibliya bilang “ikalawang 
kamatayan” (Pahayag 20:14).

Gayunpaman, ngayon na ang 
mananampalataya ay naligtas sa 
pamamagitan ng biyaya ng pananampalataya 
kay Hesu-Cristo, siya ay hindi na katulad 
ng dating pagkatao, ngunit isang “bagong 
pagkatao, naayon sa Diyos ay nilalang sa 
katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan” 
(Efe 4:24). Ang bagong buhay na ito na 
mayroon siya kay Cristo ay hindi isang 
buhay na maglilingkod sa kasalanan, kundi 
isang buhay na maglilingkod sa katuwiran 
at kabanalan (Roma 6). Ang “mga lumang 
bagay,” alala o ng bagay, ang kanyang hindi 
maka-Diyos na gawa, ngayon ay lumipas 
na. Ang kanyang buhay ngayon ay muling 
naayon sa paghahangad ng kabanalan. Siya 
ay nabubuhay ngayon para sa kaluwalhatian 
ng Diyos at hindi para sa sarili. Anong 
lubusan na pagbabago sa kanyang buhay.

PAGMUMUNI: Ano ang ibig sabihin ng 
magkaroon ng bagong buhay kay Cristo? 

PANALANGIN: Tulungan Mo akong 
mabuhay para kay Hesus araw-araw, Ama.



HUWEBES, AGOSTO 4
2 MGA TAGA-CORINTO 5:17
MGA TAGA-ROMA 6:1-11

“Kaya’t kung ang sinuman ay na kay Cristo,
siya’y bagong nilalang…”

ISANG BAGONG NILALANG (II)

Nakalulungkot, bagama’t marami ang nag-
aangking Cristiyano, gayun man ang ilan 
ay tila namumuhay na walang pinagkaiba 
sa mundo. Ang kanilang pananaw ay 
makamundo. Hinahabol pa rin nila 
ang mga makamundong pakinabang at 
pagnanasa. At bilang dahilan, ipinapahayag 
nila, “Magpatuloy tayo sa kasalanan upang 
sumagana ang biyaya” (Roma 6:1). Nasaan 
ang katibayan ng pagbabagong nararapat 
na maging katangian ng isang tunay na 
ipinanganak na muli?

Sa kabilang banda, isaalang-alang ang 
halimbawa ni Augustine na dating 
namumuhay ng mahalay bago niya tunay 
na nakilala si Cristo bilang kanyang 
Tagapagligtas. Isang araw, nasalubong 
niya ang isang mahalay na babae na dati 
niyang kinagigiliwan.  Ang babaeng ito, na 
nakilala siya mula sa malayo, ay nasimulang 
tumawag sa kanya, “Augustine, Augustine, 
ako ito!” Nang marinig niya ang boses niya, 
nanginig siya, at mabilis na tumakbo palayo, 
na nagsasabing, “Hindi ako ito! Hindi ako 
ito!” Siya ay may matinding paghahangad 
na umalis sa kanyang dating buhay.

Ang isa pang patotoo ay nagmula sa 
ministeryo ni Dr. John Sung. Nang marinig 
ng mga tao ang pangaral ng ebanghelyo at 
naniwala, binasag nila ang kanilang mga 
bote ng alak, itinapon ang kanilang mga 
sigarilyo, at sinira ang kanilang kagamitan 
sa pagsusugal. Ibinalik ng mga nagnakaw 
ang pera. Nagpatotoo si Rev. Timothy 
Tow tungkol sa mga araw ni John Sung, na 
nagsasabi:

“… Naaalala ko ang mga taong, tulad ni 
Ama, ay iniligtas mula sa kanilang bisyo sa 
paninigarilyo. Ang paninigarilyo ng opyo 
ay isang particular na kasamaan sa lipunan 
ng lahing Tsino. … Sabi nga sa kanila, mas 
gusto raw nilang kumain ng “itim na bigas” 
kaysa puting kanin. Anong pagpapakita 
ng kabuuang kasamaan ng puso ng tao. 
Purihin ang Panginoon, nakita ko ang isa 
sa mga maruruming naninigarilyo ng opyo 
na tumayo upang magpatotoo sa nagliligtas 
na kapangyarihan ng Diyos na may bagong 
kinang sa kanyang mga mata.”

Bilang mga bagong nilalang kay Cristo 
Hesus, huwag tayong gumawa ng anumang 
may kinalaman sa ating lumang buhay na 
sinasalot ng kasalanan.

PAGMUMUNI: “Bagong buhay kay Cristo, 
Sagana at Malaya!”

PANALANGIN: Tulungan mo akong 
maglingkod sa katuwiran at hindi sa 
kasalanan, O Ama.



BIYERNES, AGOSTO 5
2 MGA TAGA-CORINTO 5:18-21
MGA HEBREO 2:17

“Kayo’y pinamamanhikan
naming sa pangalan ni Cristo,

na kayo’y makipagkasundo sa Diyos.”

ANG MINISTERYO
NG PAGKAKASUNDO

Sa 2 Mga Taga-Corinto 4, inilarawan ng 
Apostol ang kanyng ministeryo bilang ang 
maluwalhating ministeryo ng BagongTipan. 
Dito, makikita natin ang isa pang tawag 
para sa ministeryong ito: ang ministeryo ng 
pagkakasundo.

Ang terminong “pagkakasundo” (katallagge) 
ay tumutukoy sa pagbabago ng relasyon o 
katayuan ng isang tao sa harap ng Diyos. 
Ang bawat tao sa labas ni Cristo ay nasa 
kanyang kasalanan pa rin. Kaya, ang galit ng 
Diyos ay nasa kanya at siya ay itinuturing na 
isang kaaway ng Diyos. Gayunpaman, kapag 
ang isang tao ay ipinanganak na muli, nalinis 
siya sa kanyang kasalanan sa pamamagitan 
ng dugo ng Kordero. Ang galit ng Diyos 
ay wala na sa kanya. Hindi na siya kaaway 
kundi anak ng Diyos kay Cristo Hesus (cf. 
Efe 1:5; 2:1-7).

Paano tayo nagawang ipagkasundo ni Hesu-
Cristo sa Diyos? Una, bilang 100% na tao, 
kaya Niyang maging Kinatawan at Kapalit. 
Pangalawa, bilang 100% na Diyos, Siya ay 
walang kasalanan. Siya ay walang kasalanan 
sa Kanyang kapanganakan; Siya ay walang 
kasalanan sa buong buhay Niya sa lupa; Siya 
ay walang kasalanan sa Kanyang kamatayan 
(cf. Heb 4:15; 1 Ped 2:21-22). Kaya, si 
Cristo ang ganap na Alay sa Kalbaryo para 
sa ating mga kasalanan. Siya ang walang 
bahid na Kordero ng Diyos na nag-aalis ng 
mga kasalanan ng sanlibutan. “Yaong hindi 
nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring 
may sala dahil sa atin: upang tayo’y maging 
sa kaniya’y katuwiran ng Diyos” (2 Cor 5:21).

Bilang mga Cristiyano, tayo ngayon ay 
hinirang na mga “sugo” ng mensaheng ito 
ng pagkakasundo. Ang isang sugo ay isang 
kilala at ipinadala na kinatawan ng isang 
may kapangyarinan upang maglingkod 
bilang kanyang tagapagbalita. Kaya, bilang 
“mga sugo sa pangalan ni Cristo”, tayo ay 
may natatanging karapatan na taga-pagdala 
ng ebanghelyo. Kaya’t gawin natin ang 
ating buong makakaya na sabihin sa iba 
ang tungkol kay Cristo. Katulad ni Pablo, 
ang mensahe natin sa mundo ay “kayo’y 
makipagkasundo sa Diyos” (2 Cor 5:20). 
Kumusta ka sa pagpapahayag ng ebanghelyo 
ng pagkakasundo?

PAGMUMUNI:  Isang natatanging 
karapatan at karangalan ang maging saksi ni 
Cristo.

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
sabihin sa iba ang tungkol kay Cristo.



SABADO, AGOSTO 6
2 MGA TAGA-CORINTO 6:1-2
ISAIAS 49:8

“…na huwag ninyong tanggapin ang biyaya
ng Diyos na walang kabuluhan.”

PAGTANGGAP NG MINISTERYO

Ang isang karaniwang suliranin na 
kinakaharap ng mga Cristiyano ay ang 
pagharap sa mga kabiguan na maaaring 
dumating sa ministeryo.  Ang katotohanan 
ay ang isang tapat na lingkod ng Panginoon 
ay maaaring sa parehong oras ay mahalin 
at kamuhian ng mga nasa kanyang 
kongregasyon. Yaong mga lumalakad sa 
kasalanan at tumatanggi sa Salita ng Diyos 
ay maaaring madalas na ituring siya bilang 
isang tinik at isang malaking pagkainis (2 
Cor 6:3). Ganyan ang mga tila kabalintunaan 
sa paglilingkod sa Panginoon.

Itinuro ni Pablo sa 2 Mga Taga-Corinto 5:20 
na ang mga Cristiyano ay “mga sugo ni Cristo” 
upang dalhin ang balita ng pakikipagkasundo 
sa iba. Tunay na isang mataas at marangal 
na tungkulin ang makipagtulungan sa Diyos 
upang magpatotoo ng ebanghelyo sa mundo 
(2 Cor 6:1).

Sa kaugnay na kahulugang ito si Apostol 
Pablo ay nagpayo na ang isang tao ay hindi 
dapat tumanggap ng biyaya ng Diyos ng 
walang kabuluhan (2 Cor 6:1b). Tinanggap 
ng mga Cristiyano ang kaligtasang biyaya ng 
Diyos para sa isang layunin: upang tayo ay 
maging asin ng lupa at ilaw ng mundo (Mat 
5:13-16). Kaya, pagkatapos ipahayag na tayo, 
siya ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. 
Idinagdag ni Pablo sa Mga Taga-Efeso 
2:10, “Sapagka’t tayo’y nilalang ng Diyos; 
nilikha sa pamamagitan Cristo Hesus upang 
iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng 
mabuti.” Bukod dito, ang bawat Cristiyano 
ay magiliw na binibigyan ng hindi bababa sa 
isang espirituwal na kaloob upang magamit 
nila ito sa pagpapatatag ng katawan ni 
Cristo (1 Cor 12; Efe 4:7-12). Samakatuwid, 
ang bawat tao ay dapat magsikap na gawin 
ang pinakamahusay para sa kanyang Guro, 
upang ang biyayang natanggap mula sa 
Diyos ay hindi mawalan ng kabuluhan.

Pagkatapos ay sinipi ni Pablo ang Isaias 49:8 
upang idiin ang kahalagahan ng gawaing 
nasa kamay. Ang diin ay sa mga salitang 
“ngayon” at “panahong ukol”. Si Cristo ay 
dumating at nagpahayag ng kaligtasan. 
Ngayong umakyat na Siya sa langit, ang 
gawain ay ipinasa na sa atin na Kanyang 
mga sugo. Dahil inatasan Niya tayo para sa 
gawain, bibigyan din Niya tayo ng biyaya 
upang maisagawa ito. Samakatuwid, hindi 
natin dapat balewalain ang biyayang ito, 
kundi magtiyaga sa gitna ng hirap ng 
paglilingkod.

PAGMUMUNI: Binalewala ko ba ang biyaya 
ng Diyos?

PANALANGIN: Ama, kung paanong 
tinawag Mo ako, tulungan Mo akong 
maglingkod sa Iyo.



ARAW NG PANGINOON, AGOSTO 7
2 MGA TAGA-CORINTO 6:3-10
2 KAY TIMOTEO 3:12

“Datapuwa’t sa lahat ng mga bagay…
sa maraming pagtitiis…”

 ANG MGA HIRAP NG MINISTERYO

Inulit ni Pablo ang kahalagahan ng hindi 
masisi sa ministeryo ng Panginoon. Ang 
pag-uugali ng isang tao ay dapat na karapat-
dapat sa ebanghelyo ni Cristo upang ang 
ebanghelyo ay hindi mapasinungalingan sa 
harap ng mundo. Kaya nagpasya si Pablo na 
panatilihin ang kanyang patotoo para kay 
Cristo sa kabila ng maraming paghihirap sa 
kanyang ministeryo, upang siya ay tumayong 
sinang-ayunan sa harap ng Diyos sa araw ng 
paghuhukom.

Pagkatapos ay inilarawan ni Pablo ang 
ilan sa paghihirap na kinailangan niyang 
matiyagang tiisin sa kaniyang ministeryo:

• “Mga pagdurusa” ay naglalarawan ng 
iba’t ibang kapighatian at mga problema 
sa katawan man o sa damdamin, na 
dinanas ni Pablo.

• “Mga pangangailangan” ay tumutukoy 
sa hindi maiiwasang mga panggigipit o 
kahirapan sa paglilingkod.

• “Mga pagkakabalisa” ay nagdadala ng 
larawan ng pagiging nakakulong sa 
isang makitid na puwang, na pinipilit sa 
lahat ng panig na tila sa puntong walang 
pagtakas.

• “Mga latay” ay tumutukoy sa mga palo 
sa pamamagitan man ng kamay o sa 
pamamagitan ng kasangkapan.

• “Mga pagkabilanggo” ay tumutukoy 
sa mga panahon nang si Pablo ay 
itinapon sa bilangguan dahil sa kanyang 
pananampalataya.

• “Mga kaguluhan” ay tumutukoy sa iba’t 
ibang kaguluhan na naganap dahil sa 
pangangaral ni Pablo.

• “Mga gawa” ay naglalarawan ng walang 
humpay na pagpapagal na ginawa ni 
Pablo para sa ministeryo ni Cristo.

• “Mga pagpupuyat” ay tumutukoy sa mga 
gabing walang tulog.

• “Mga pag-aayuno” ay tumutukoy sa mga 
panahong kulang ang pagkain.

Ang mga maka-Diyos ay magdurusa ng pag-
uusig alang-alang kay Cristo. Handa ka na 
ba?

PAGMUMUNI: Handang maglingkod, 
handang magdusa.

PANALANGIN: Ama, bigyan Mo ako ng 
biyaya upang matiis ang mga paghihirap 
para kay Cristo.



LUNES, AGOSTO 8
2 MGA TAGA-CORINTO 6:3-10
KAY TITO 2:10

“Datapuwa’t sa lahat ng bagay…
sa maraming pagtitiis…”

TUGON SA MGA HIRAP

Sa kabila ng iba’t ibang kahirapan sa 
ministeryo, hindi nakikipag kompromiso si 
Pablo sa kanyang patotoo para kay Cristo. 
Kaya inilarawan sa 2 Mga Taga-Corinto 6:6-
7 kung paano hinarap ni Pablo ang sitwasyon 
sa maka-Diyos na paraan:

• “Sa kalinisan” – Ito ay naglalarawan 
sa kawalan ng anumang masamang 
hangarin o sisihin sa mga iniisip, layunin, 
salita at kilos ni Pablo.

• “Sa kaalaman” – Hindi lamang sa kuro-
kuro na kaalaman kundi karanasang 
kaalaman. Si Pablo ay isang tapat na 
mag-aaral ng Kasulatan at buong-pusong 
naghangad na makilala ang Diyos at ang 
Kanyang Salita.

• “Sa pagpapahinuhod” – Ito ay tumutukoy 
sa pagtitiis sa mga mahirap na tao.

• “Sa kagandahang-loob” – Ito ay 
tumutukoy sa kabutihan sa pagkilos. Si 
Pablo ay hindi gumanti sa kasamaan ng 
masama, ngunit sa kasamaan ng mabuti.

• “Sa Banal na Espiritu” –Kapag lumakad 
tayo sa Espiritu, tutulungan Niya tayong 
magbunga na lumuluwalhati sa Diyos sa 
kabila ng pagsalungat ng mundo.

• “Sa pag-ibig na hindi pakunwari” –Ito ay 
nagsasalita tungkol sa pag-ibig na tunay 
at taos-puso. Kaya walang pagkukunwari 
o lihim na motibo sa pagtulong sa iba.

• “Sa salita ng katotohanan” – Ang 
Banal na Kasulatan ang tanging may 
kapangyarihan natin sa pananampalataya 
at pagsasagawa. Ang Bibliya ang dapat 
nating ipangaral at sundin.

• “Sa kapangyarihan ng Diyos” –
Naglingkod si Pablo hindi ayon sa bisig 
ng laman kundi sa pamamagitan lamang 
ng pagtitiwala sa Diyos.

• “Sa pamamagitan ng mga sandata ng 
katuwiran” – Inilarawan nito kung 
paano isinuot ni Pablo ang buong payo 
ng Diyos upang bantayan ang kanyang 
sarili sa espirituwal na pakikidigma. Ang 
ating mga sandata ay espirituwal at hindi 
makalaman (2 Cor 10:4-5).

PAGMUMUNI: Maka-Diyos na 
pamumuhay sa makasalanan na mundo.

PANALANGIN: Ama, turuan mo ako ng 
pagtitiis sa gitna ng kahirapan.



MARTES, AGOSTO 9
2 MGA TAGA-CORINTO 6:3-10
2 KAY TIMOTEO 3:12

“Sa pamamagitan ng karangalan at ng
kasiraang puri…”

ANG PAGKASALUNGAT
NG MINISTERYO

Gaya ng nakasaad sa ating mga naunang 
pamimintuho, ang tapat na Pastor ay 
madaling mahahanap ang kanyang sarili na 
pinakamamahal at pinaka-kinasusuklaman 
na tao sa pamayanan. Ang tila pagkasalungat  
na ito ay magandang nakuha ni Pablo sa 2 
Mga Taga-Corinto 6:8-10.

Berso 8: “Sa pamamagitan ng karangalan at 
ng kasiraang-puri…” –Pararangalan ng mga 
maka-Diyos ang mga itinalaga ng Panginoon 
bilang tapat na mga tagapangasiwa 
sa kanilang buhay, sapagkat iyon ay 
sumasalamin sa mataas na pagpapahalaga 
nila sa Salita ng Diyos. Sa kabilang banda, 
ang mga hindi maka-Diyos ay hahamak sa 
maka-Diyos na mga Pastor, dahil wala silang 
pakialam sa mga Salita ng Diyos. Sa katulad 
na paraan, yaong mga nagpapahalaga sa 
ministeryo ni Pablo ay pupurihin ang Diyos 
para sa mga pagpapalang natanggap nila sa 
pamamagitan ni Pablo. Sa kabilang banda, 
labis na kinasusuklaman ng mga kalaban 
ang ministeryo ni Pablo kaya nagbigay 
sila ng masamang ulat tungkol kay Pablo, 
inaakusahan siya ng mga kasinungalingan, 
kahit na naging tapat siya sa lahat ng paraan 
ng pananalita at pag-uugali.

Berso 9: “Waring hindi mga kilala, 
gayonma’y mga kilalang mabuti…” May 
mga pagkakataon na tila si Pablo ang 
pinakahinamak sa mga tao. May mga 
pagkakataon na tila nasa panganib ang 
kanyang buhay, ngunit sa bawat oras ay 
iniingatan ng Panginoon ang kanyang 
buhay.

Berso 10: “Tulad sa nangalulungkot, 
gayonma’y laging nangagagalak…” –
Maraming bagay ang maaaring magdulot 
ng kalungkutan sa puso ng isang Pastor. 
Sa kaso ng Iglesya sa Corinto, madalas na 
kailangang harapin ni Pablo ang pagkabigo 
sa mga mananampalataya na bumaling 
sa makalaman kaysa espirituwal na mga 
bagay. Ngunit sa parehong panahon, kapag 
ang mga tao ay bumaling sa katotohanan, 
ang puso ni Pablo ay nagalak. Mayroon 
ding malaking kagalakan na malaman na 
hindi pababayaan ni Cristo ang mga pag-
aaari Niya. Samakatuwid, kahit na minsan 
ay natagpuan ni Pablo ang kanyang sarili 
na mahirap sa mata ng mundo, gayon ma’y 
pinuri niya ang Panginoon kung paanong 
nagkaroon siya ng lubos na kasapatan kay 
Cristo. Ginamit ni Cristo ang “mahirap” na 
tao upang magbigay ng mga espirituwal na 
bagay sa iba upang sila ay maging espirituwal 
na “mayaman.”

PAGMUMUNI: Ang papuri ng Guro ang 
mahalaga.

PANALANGIN: Ama, turuan mo ako 
kung paano haharapin ang mga hamon ng 
ministeryo.



MIYERKULES, AGOSTO 10
2 MGA TAGA-CORINTO 6:11-13
2 MGA TAGA-CORINTO 7:3 

“Ang aming bibig ay bukas para sa inyo,
ang aming puso ay lumalaki.”

PASTORAL NA PAGMAMAHAL

“Ang aming bibig ay bukas para sa inyo, 
Oh mga taga-Corinto, ang aming puso ay 
lumalaki” (2 Cor 6:11). Ang talatang ito ay 
ang tulak ng sulat, dahil dito, binuksan ni 
Pablo ang kanyang puso para makita ng 
lahat. Siya ay hindi isang hindi natitinag, 
pumipigil na teologo, ngunit isang 
mapagmalasakit na Apostol na mahal na 
mahal ang kawan ng Diyos.

Una, isaalang-alang kung sino ang mga 
nilalayon ng pagmamahal ni Pablo. Sila ay 
walang iba kundi ang mga Cristiyanong 
taga-Corinto. Ang lungsod ng Corinto ay 
kilalang-kilala sa pagiging kalagitnaan ng 
seksuwal na kahalayan at walang habas na 
paggawi. Gayunpaman, iniligtas ng Diyos 
ang ilan sa lungsod na ito ng kahalayan, 
tinawag ang ilan mula sa kadiliman tungo sa 
Kanyang kamangha-manghang liwanag.

Nakalulungkot, bagaman maaaring ang 
simbahan ay lumalago sa bilang, sila ay 
nahihirapan sa espirituwal. Nagkaroon 
ng karnal at makapangkatin na Espiritu sa 
simbahan. Nang sinubukan ni Apostol Pablo 
na ituwid sila sa ilang mga paksa, itinuring 
nila siya na hindi marangal.

Dahil dumaan sa gayong masakit na 
pagtanggi, maaaring piliin ni Pablo na itikom 
ang bibig at manahimik. Ngunit hindi siya 
tumalikod sa mga masungit na Cristiyanong 
taga-Corinto.Ang pag-ibig ni Pablo para kay 
Cristo at sa mga tao ng Diyos ang nagtulak 
sa kanya na patuloy na makipag-ugnayan 
sa mga Cristiyanong taga-Corinto. Kaya 
naman, nagpatuloy siya sa pagsasalita nang 
malaya at magiliw sa mga taga-Corinto, na 
nagbukas ng kanyang puso sa kanila sa pag-
ibig.

Sa kabilang banda, ang mga taga-Corinto ay 
mabagal na tumugon sa parehong paraan 
kay Pablo. Kaya naman, itinuro ni Pablo 
na hindi sila dapat nasisikipan tungkol sa 
kanya at sa kanyang mga kasamahan. Ang 
katagang “nasisikipan” (stenochoreisthe) ay 
may hinagap ng makitid, at kabaligtaran 
ng “pinalaki” (platuno). Hinihiling ni 
Pablo sa mga taga-Corinto na magpakita 
ng gayunding pagmamahal sa kanya, kung 
paanong sinikap niyang ipakita sa kanila ang 
pagmamahal.

Sa pagsasabuhay, kumusta ang iyong 
kaugnayan sa iyong Pastor? Hayaang 
magkaroon ng tunay na pagmamahal at 
pag-ibig sa pagitan ng pastor at ng kawan ng 
Diyos.

PAGMUMUNI: Ano ang kagalakan ng 
bawat tapat na pastor?

PANALANGIN: Ama, turuan mo akong 
mahalin ang aking mga pinuno ng simbahan 
at ang iyong mga tao.



HUWEBES, AGOSTO 11
2 MGA TAGA-CORINTO 6:14-7:1
2 MGA TAGA-TESALONIKA 3:6-15

“Huwag kayong makipamatok ng kabilang…
sa mga di-nagsisisampalataya”

ANO ANG BIBLIKAL
NA PAGHIHIWALAY?

Ang paghihiwalay sa Bibliya ay utos ng 
Diyos para sa mga Cristiyano na huwag 
makipamatok nang hindi pantay sa mga 
hindi mananampalataya (2 Cor 6:14-7:1), at 
huwag makisama sa lahat ng makasalanan, 
masama at huwad. Ang katuruang ito ay 
nakatagpo ng batayan sa kabanalan ng 
Diyos, gayundin sa layunin ng simbahan. 
Bilang mga Cristiyano ay humiwalay 
tayo sa lahat ng kasalanan at kawalan ng 
pananampalataya dahil likas ng Diyos na 
gawin ito. At bilang isang kapunungan na 
tinawag mula sa mundo (ekklesia), at dahil na 
bigyan ng pagkahirang na mga santo (literal: 
mga banal), samakatuwid ay tungkulin din 
nating manatiling walang dumi ng mundo.

Ang paghihiwalay sa Bibliya ay may 
kasamang dalawang aspeto:

Personal na paghihiwalay. Ito ay tumutukoy 
sa kusang pag-alis ng mananampalataya sa 
kanyang sarili mula sa lahat ng kasalanan 
at karumihan. Siya ay gagawa ng mabuting 
pagsisikap na umiwas sa kasamaan, maging 
sa pagpapakita ng kasamaan (1 Tesa 5:22), 
at hindi ibigin ang mga bagay ng mundo 
(1 Juan 2:15-17). Sa tahasang pagsasalita, 
hahanapin muna niya ang kaharian ng 
Diyos at ang Kanyang katuwiran (Mat 6:33).

1. Pangkat na paghihiwalay.

a. Sa Lumang Tipan, inutusan ng Diyos 
ang bansang Israel na maging hiwalay 
sa lahat ng idolatriya, at sa iba pang 
mga bansang pagano (Deu 7:1-11). 
Dapat silang maging pambansang 
espirituwal na saksi para kay Jehova 
sa mga bansang nakapaligid sa kanila. 
“At kayo’y magiging isang kaharian ng 
mga saserdote sa akin, at isang banal 
na bansa” (Exo 19:6a).

b. Ito ay maaaring magsasangkot ng 
isang panukalang pandisiplina ng 
isang Cristiyano o isang simbahan, 
laban sa isang nag-aangking 
mananampalataya. Tingnan ang 2 
Tesa 3:6, 14-15; 1 Cor 5.

Maaaring kabilang dito ang paghihiwalay 
ng isang Cristiyano o isang simbahan 
mula sa ibang simbahan. Halimbawa: 
maaaring humiwalay ang isang simbahan 
sa ibang simbahan na kasangkot sa kilusang 
ekumenikal.

PAGMUMUNI: Ang Biblikal na 
paghihiwalay ay isang utos, hindi isang 
pagpipilian.

PANALANGIN: Ama, ingatan mo akong 
walang dungis sa mundo.



BIYERNES, AGOSTO 12
2 MGA TAGA-CORINTO 6:14-7:1
DEUTERONOMIO 7:1-11

“At huwagkayongmagsiayon
samundongito…”

ANG UTOS NA MAGHIWALAY

Ang paghihiwalay ay hindi isang 
pagpapasyahan kundi isang utos. Ito ay 
pinatunayan ng limang utos sa Mga Taga-
Corinto 6:14-7:1:

1. “Huwag kayong makipamatok ng kabilan” 
(6:14)

2. “Magsialis kayo sa kanila” (6:17a)

3. “Magsihiwalay kayo” (6:17b)

4. “Huwag kayong magsihipo ng mga bagay 
na marumi” (6:17c)

5. “Magsipaglinis tayo” (7:1)

Ang utos na huwag magpamatok nang hindi 
pantay ay nagmula sa mga batas sa Lumang 
Tipan. “Huwag mong tatamnan ang iyong 
ubasan ng dalawang magkaibang binhi: 
baka ang buong bunga ay masira ang binhi 
na iyong inihasik at ang bunga ng ubasan. 
Huwag kang mag-aararo na may isang baka 
at isang asno na magkatuwang.” (Deut 22:9-
10).

Bakit ipinagbawal ng Diyos ang anumang 
paghahalo ng mga buto para sa paghahasik 
o ang mga hayop para sa pag-aararo? Ang 
dahilan ay hindi sa mga buto o sa hayop. 
Sa halip, ang mga batas ay nagsisilbing 
isang larawang aral sa mga anak ng Israel 
na dapat silang manatiling hiwalay sa mga 
bansang nakapaligid sa kanila (cf. Deut 7:1-
11). Hindi nila dapat sambahin ang kanilang 
mga diyos, ni hindi sila dapat makibahagi sa 
kanilang’di maka-Diyos na mga paraan.

Sa kabilang banda, ang paghihiwalay sa 
mga hindi naniniwala ay hindi katumbas ng 
pagbubukod. Sa Juan 17:15, sabi ni Cristo, 
“Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa 
sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa 
masama.” Ang tinutukoy ni Cristo ay kung 
paano ang mga mananampalataya ay dapat 
na hiwalay sa kaparaanan at talisikan ng 
mundo, ngunit patuloy na nagpapatotoo sa 
mga nasa mundo.

Sa pagsasabuhay, dapat tuparin ng simbahan 
ang kanyang tungkuling pang-ebanghelyo 
na abutin ang mga nawawala. Kasabay nito, 
hindi rin niya dapat dalhin sa simbahan 
ang anumang makamundong pilosopiya o 
gawain. Ang simbahan na gumagawa nito ay 
tiyak na mamamatay.

PAGMUMUNI: Ang isang mananampalataya 
ay hindi dapat magpakasal sa isang hindi 
mananampalataya.

PANALANGIN: Ama, ituro mo sa akin 
kung ano ang ibig sabihin ng humiwalay 
patungo sa Iyo.



SABADO, AGOSTO 13
2 MGA TAGA-CORINTO 6:14-7:1
1 MGA TAGA-CORINTO 3:16; 6:19

“Kayo’y templo ng Diyos na buhay…”

ANG DAHILAN NG PAGHIHIWALAY

Ang unang dahilan ng pangangailangan ng 
paghihiwalay sa pagitan ng isang manan-
ampalataya at isang hindi mananampalataya 
ay ipinaalam sa pamamagitan ng limang re-
torika na tanong mula sa mga bersikulo 14 
hanggang 16. Sa bawat tanong, may ginaga-
wang paghahambing sa pagitan ng dalawang 
magkasalungat na grupo:

1. Pagkamakatarungan laban sa 
pagkawalang katarungan

2. Liwanag laban sa Dilim

3. Si Cristo laban kay Belial

4. Mananampalataya laban sa hindi 
mananampalataya

5. Templo ng Diyos laban sa mga diyos-
diyusan

Punahin kung paanong ang dalawang 
bahagi sa bawat tanong ay hindi 
naghahalo. Binibigyang-diin nito ang 
paksa na dapat na walang pagkakaisa sa 
pagitan ng mananampalataya at hindi 
mananampalataya.

Ang ikalawang dahilan ay nagsasangkot 
ng kabanalan ng mga santo. Sa talatang 16, 
inilarawan ni Pablo ang mga Cristiyanong 
taga-Corinto bilang “templo” (naos) ng Diyos 
na buhay (2 Cor 6:16). Ang katagang “naos” 
ay tumutukoy sa panloob na santuwaryo 
ng templo kung saan dapat nananahan ang 
kaluwalhatian ng Diyos. Nauna nang ginamit 
ni Pablo ang pananalitang ito sa 1 MgaTaga-
Corinto upang ilarawan ang simbahan (1 
Cor 3:16) at ang indibidwal na Cristiyano (1 
Cor 6:19). Ang mga Cristiyano, sama-sama 
at indibidwal, ay inaasahang magpapakita ng 
kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos. Kung 
ang kasalanan at kamunduhan ay naroroon, 
paano luluwalhatiin ang Diyos?

Sinipi ni Pablo mula sa Levitico 26:12 at 
Ezekiel 37:27 upang ipaliwanag ang kanyang 
paksa. “Mananahan ako sa kanila, at lalakad 
ako sa kanila, at ako’y magiging kanilang 
Diyos, at sila’y magiging aking bayan.” Bilang 
templo ng Diyos, ang Diyos ay naninirahan 
sa gitna ng Kanyang mga tao at namumuno 
sa kanilang mga gawain. Kaya’t ang mga tao 
ng Diyos ay hindi dapat maging maluwag sa 
kanilang pag-uugali at hayaang manirahan 
ang kasalanan sa kampo.

PAGMUMUNI: Ang aking katawan ay 
templo ng buhay na Diyos.

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
maging tapat sa buhay ng kabanalan.



ARAW NG PANGINOON, AGOSTO 14
2 MGA TAGA-CORINTO 6:14-7:1
2 KRONIKAS 19:2

“At huwag kayong magsihipo
ng mga bagay na marumi,

at kayo’y aking tatanggapin.”

ANG BUNGA NG PAGHIHIWALAY

Ang kabiguan na humiwalay sa kasalanan 
at kawalan ng pananampalataya ay 
humihimok ng galit at poot ng Diyos. Nang 
iugnay ni Josaphat ang kanyang sarili sa ‘di 
maka-Diyos na si Ahab, ipinadala ng Diyos 
si Jehu na anak ni Hanani upang balaan siya 
–“Tutulungan mo ba ang mga masama at 
mamahalin yaong napoot sa Panginoon? 
Dahil sa bagay na ito ay kapootan ang sa 
saiyo na mula sa harap ng Panginoon” (2 
Kron 19:2). Ang pakikipagtipan ni Josaphat 
kay Ahab ay nagbunga sa pag-aasawa ng 
kaniyang anak na si Jehoram sa anak ni 
Ahab na si Atalia. Ito ang parehong Atalia na 
naghangad na lipulin ang maharlikang binhi 
ni David pagkamatay ng kanyang anak na si 
Ahazias (2 Hari 11:1).

Sa kabilang banda, may malaking gantimpala 
para sa mga nagsasagawa ng paghihiwalay 
sa Bibliya. Dalawang ganoong gantimpala 
ang naka-diin sa ibaba:

Ang Pagpapala ng Pakikipagkapwa – “At 
kayo’y aking tatanggapin” (2 Cor 6:17). Ang 
larawan ng salitang “tatanggapin” ay isang 
malugod na pagbati na ipinaaabot sa isang 
kaibigan o panauhin. Dito, ito ay tumutukoy 
sa pagtanggap sa atin ng Diyos sa isang 
mapagbiyayang pakikisama sa Kanya.

Ang Pagpapala ng Pagiging Anak - “At ako 
sa inyo’y magiging ama, at sa akin kayo’y 
magiging mga anak na lalake at babae, 
sabi ng Panginoong Makapangyarihan sa 
lahat.” Kapag sinunod natin ang utos ng 
paghihiwalay nang may pananampalataya, 
mararanasan natin ang kabuuan ng ating 
kaugnayan sa ating Ama sa Langit. Alam 
Niya ang ating mga pangangailangan at 
aalagaan Niya tayo. Tulad ni Daniel at ng 
kanyang tatlong kaibigan na pinagpala ng 
Diyos nang tumanggi silang madungisan 
ng pagkain ng hari (Dan 1), gayon din ang 
karanasan para sa santo na nakatuon na 
manatiling walang dungis alang-alang sa 
Panginoon.

“Ang katuruan ng paghihiwalay ay isang 
katuruan ng pangangalaga. Tulad ng mga 
puting selula ng dugo sa ating katawan 
na naghahanap at sumisira sa anumang 
sumasalakay na virus o bakterya, ang 
paghihiwalay ay nagpapanatili sa Simbahan 
na dalisay at malaya mula sa mga huwad na 
guro at maling pananampalataya” (Tow at 
Khoo).

PAGMUMUNI: Ang pakiki-ayon ay hindi 
nagbabayad.

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
lumakad sa Iyong daan.



LUNES, AGOSTO 15
2 MGA TAGA-CORINTO 7:1
SANTIAGO 1:27

“Magsipaglinis tayo
sa lahat ng karumihan…”

PANATILIHING MALINIS
ANG IYONG SARILI

Nagdala si Pablo ng isang angkop na 
pagpapasiya sa kanyang dakilang kasulatan 
tungkol sa pakikipaghiwalay. Una, itinuro 
niya ang isipan ng mga mambabasa sa 
mga dakilang espirituwal na pagpapala na 
nakalaan para sa mga taong nakatuon sa 
paghihiwalay.

Pagkatapos ay pinayuhan ni Pablo ang mga 
taga-Corinto na “linisin” ang kanilang sarili 
“mula sa lahat ng karumihan ng laman at 
Espiritu”. Isinasaisip ng paglilinis na ito ang 
pamimitagan na paglilinis sa Lumang Tipan 
mula sa ritwal na karumihan. Sa tuwing ang 
mga tao ng Diyos ay marumi sa pamimitagan 
na paraan, kailangan nilang aminin ang 
kanilang mga kasalanan at linisin ang 
kanilang sarili bago pumasok sa Kanyang 
harapan. Ang katagang “laman at Espiritu” 
ay nagsasaad kung paanong ang seremonyal 
na kadalisayan lamang ay hindi sapat para 
sa mga mananamba sa Lumang Tipan – 
dapat din silang maging dalisay sa puso at 
pag-uugali. Kaya, dapat silang lumapit sa 
Panginoon nang may mapagpakumbabang 
Espiritu, na nagkukumpisal ng kanilang 
kasalanan. Sa kadalisayan lamang sila 
makakatagpo ng Panginoon. Sa katulad na 
paraan, ang Cristiyano ay dapat ding may 
malinis na mga kamay at dalisay na puso 
kung nais niyang lumapit sa Diyos.

Pagkatapos ay napagpasyahan ni Pablo na 
ang bawat Cristiyano ay dapat na “pasasakdali 
nang kabanalan sa takot sa Diyos”. 
“Sapagkat kung ang pagkatakot sa Diyos ay 
nakakahikayat sa atin, hindi tayo magiging 
gaanong nakahanda ng magpakasawa sa 
ating sarili, ni magkakaroon ng pagsiklab 
ng kapangahasang iyon ng kahalayan, na 
nagpakita mismo sa mga taga-Corinto. 
Sapagkat paano ito nangyayari, na marami 
ang natutuwa sa kanilang sarili nang labis sa 
panlabas na pagsamba sa diyos-diyosan, at 
buong pagmamataas na ipinagtatanggol ang 
napakalaking bisyo, maliban kung ito ay, na 
iniisip nila na kinukutya nila ang Diyos nang 
walang parusa? Kung ang takot sa Diyos ay 
may kapangyarihan sa kanila, sila ay kaagad, 
sa unang sandali, aalisin ang lahat ng mga 
pagpula, nang hindi nangangailangan na 
mapilitan ito ng anumang mga pagtatalo” 
(Calvin). Kung gayon, mangako tayo sa 
isang buhay ng kabanalan, dahil sinabi ng 
Panginooon, “Kayo’y mangagpakabanal, 
sapagkat ako’y banal” (1 Ped 1:16).

PAGMUMUNI: Gaano kalinis ang buhay 
ko?

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
maging tapat sa isang buhay ng kadalisayan.



MARTES, AGOSTO 16
2 MGA TAGA-CORINTO7:2-4
2 MGA TAGA-CORINTO 6:11-13

“Buksan Ninyo sa amin ang inyong mga
puso hindi naming inapi ang sinoman…”

ISANG PANAWAGAN PARA
SA PAGMAMAHAL

Bumalik ngayon si Pablo sa kanyang 
sanaysay sa 2 Taga-Corinto 6:11-13. Muli, 
ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal at 
pagmamalasakit sa mga Cristiyanong taga-
Corinto. Sa pagkakataong ito, ipinahayag 
niya sa mga taga-Corinto, “Kayo’y nasa 
aming mga puso upang magkasamang 
mamatay at magkasamang mabuhay” 
(2 Cor 7:3). Ipinapahayag ni Pablo na 
nabuhay man siya o namatay, ito ay para sa 
kapakinabangan ng mga taga-Corinto.

Ang puso ni Pablo ay puso ng isang tunay 
na pastor. Tulad ng ating kahanga-hangang 
Pastol na si Hesu-Cristo na handang mag-
alay ng Kanyang buhay para sa mga tupa 
(Juan 10:15), si Apostol Pablo ay handang 
mag-alay ng kanyang buhay para sa kawan 
ng Diyos.

Sa kabilang banda, ang mga Cristiyanong 
taga-Corinto sa una ay nagpakipot ng 
kanilang mga puso kay Apostol Pablo kahit 
na si Pablo ay walang ginawang masama sa 
kanila. Maaaring hindi nila nagustuhan ang 
sinabi at ginawa ni Pablo, ngunit ginawa 
niya ang kanyang sarili na matuwid sa 
paningin ng Diyos at ng tao. Nasa puso 
niya ang kapakanan ng mga Cristiyanong 
taga-Corinto. Kung maaari lang nilang 
ipagpatuloy ang pagbibigay ng puwang sa 
kanilang mga puso upang tanggapin siya!

Ang karanasan ni Pablo ay marahil 
ang karanasan ng maraming Pastor. 
Maaaring lumitaw ang isang sitwasyon 
na nangangailangan ng babala at paalala. 
Sayang, ang tapat na pangangaral ay hindi 
tinanggap ng mabuti, at ang pastor ay 
nauuwi sa maraming panlalait at masasakit 
na salita. Kung paanong ang pastor ay dapat 
na maghangad na ang mga tumutulig sa 
ay palakihin din ang kanilang mga puso sa 
kanya.

Hangarin nating maging kagalakan ng tapat 
na mga pastor kaysa kanilang kalungkutan. 
Sa kabutihang palad, ang mga Cristiyanong 
taga-Corinto ay nagsisi na nagdulot sa 
kagalakan ni Apostol Pablo. Pakinggan ang 
utos ng Hebreo 13:17: “Magsitalima kayo 
sa namiminuno sa inyo, at kayo’y pasakop 
sa kanila: sapagkat pawing nangagpupuyat 
dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila 
ang mangagsusulit, upang ito’y gawin nila na 
may kagalakan at huwag may hapis: sapagkat 
sa ganito’y‘di ninyo mapapakinabangan.”

PAGMUMUNI: Magkaroon ng maka-Diyos 
na pagmamahal sa mga kapatid.

PANALANGIN: Ama, bigyan mo ako 
ng tunay at tapat na pagmamahal sa mga 
kapatid.



MIYERKULES, AGOSTO 17
2 MGA TAGA-CORINTO 7:5-7
2 MGA TAGA-CORINTO 1:3-5

“Diyos, naumaaliwsa mabababangloob…”

GINHAWA SA MINISTERYO

Nakita natin sa ating mga nakaraang 
pamimintuho na ang ministeryo para 
sa Panginoon ay maaaring minsan ay 
puno ng dalamhati, kalungkutan, at mga 
paghihirap. Binuod ni Pablo ang karanasang 
ito sa talatang 5, “Sapagkat nagsidating man 
kami sa Macedonia ang aming laman ay 
hindi nagkaroon ng katiwasayan, kundi sa 
lahat kami ay pinipighati, sa labas ay mga 
pagbabaka, sa loob ay mga katakutan.” (2 
Cor 7:5). Ang patuloy na pagkawala ni Tito, 
na ipinadala ni Pablo sa Corinto, ay lubhang 
nakabahala sa kanya. Bakit wala si Tito? 
Posible kayang lumala ang sitwasyon sa 
Corinto at si Tito ay payamot na kinausap? O 
baka si Tito ay nakatagpo ng ilang panganib 
sa daan habang papunta kay Pablo? Ang 
mga ito at ang iba pang mga pag-aalala sa 
ministeryo ay nagdulot ng “mga takot” sa 
puso ni Pablo. Higit pa rito, kailangan ding 
makipaglaban si Pablo sa mga “pag-aaway”, 
“pagtatalo” at “mga salungatan” (mache). 
Siya ay nasa Macedonia, kung saan dati 
siyang nagdulot ng kaguluhan dahil sa 
pagpapalayas ng espiritu ng panghuhula 
sa isang babae. Ang gawaing ito ay naging 
dahilan upang siya at si Silas ay itapon sa 
bilangguan (Gawa 16:16-24). Marahil ay 
marami sa mga tao na hindi tinanggap si 
Apostol Pablo ang nagnanais na palayasin 
siya.

Bukod dito, si Tito ay nagdala ng mabuting 
balita mula sa malayo. Ang kongregasyon 
sa Corinto ay walangpag-alinlangang 
tumugon sa matinding liham na isinulat 
ni Pablo. Una, nagkaroon ng “masigasig 
na pagnanais” (i.e., kasigasigan) na itama 
ang kanilang nagawang mali, at humingi 
ng pagpapanumbalik ng relasyon kay 
Pablo.  Pangalawa, nagkaroon ng tunay na 
“pagluluksa” para sa kanilang mga kasalanan 
sa harap ng Panginoon.  Pangatlo, nagkaroon 
ng “maalab na pag-iisip” at taos-pusong 
pananabik para kay Apostol Pablo na dati 
ay wala. Ito ay nagpasaya kay Apostol Pablo, 
dahil nangangahulugan ito na ang kanyang 
pagtitiis sa ministeryo ay hindi nawalan ng 
kabuluhan. “Kung paano ang malamig na 
tubig sa uhaw na kaluluwa, gayon ang mga 
mabuting balita na mula sa malayong lupain” 
(Kawikaan 25:25). Ang kaaliwan ng Diyos ay 
nasa tamang oras!

PAGMUMUNI: Ang isang tunay na Pastor 
ay naghahangad ng espirituwal na paglago 
sa mga tao ng Diyos.

PANALANGIN: Ama, aliwin mo po ako sa 
gitna ng kahirapan sa paglilingkod.



HUWEBES, AGOSTO 18
2 MGA TAGA-CORINTO 7:8-13
MATEO 27:3-5

“…datapuwa’t ang kalumbayan ngayon sa
sanlibutan ay nakamamatay.”

ISANG MAKA-DIYOS
NA KAPIGHATIAN (I)

Inihayag ni Pablo sa 2 Mga Taga-Corinto 
7:8 na hindi siya natuwa sa pagsulat ng 
matinding liham sa mga Cristiyanong taga-
Corinto. Hindi niya binigay ang kanyang 
pagsaway tulad ng isang malupit na tagakatig 
ng mahigpit na disiplina na naghahanap ng 
kapahamakan. Bagkus, para siyang isang 
mapagmahal na ama na nagdidisiplina sa 
kaniyang anak. Kaya naman, hindi niya 
pinagsisihan ang pagsulat ng matinding 
liham kahit na ang ibig sabihin nito ay 
palungkutin sandali ang mga Cristiyanong 
taga-Corinto, sapagkat iyon ay para sa 
kanilang espirituwal na kapakanan.

Sa kabilang banda, itinuturo rin ng Kasulatan 
ang isang makamundong kalungkutan sa mga 
kasalanan na humahantong sa kamatayan. 
Isang halimbawa nito ay si Hudas Iscariote. 
“Nang magkagayo’y si Hudas, na nagkanulo 
sa kaniya, pagkakitang siya’y nahatulan na, 
ay nagsisi at isinauli ang tatlong-pung putol 
na pilak sa mga pangulong saserdote at sa 
matatanda, na sinasabi, Nagkasala ako 
sa aking pagkakanulo sa dugong walang 
kasalanan. Datapuwa’t kanilang sinabi, 
ano sa amin? Ikaw ang bahala niyan. At 
kaniyang ibinulaksak sa santuario ang mga 
putol na pilak, at umalis, at siya’y yumaon at 
nagbigti” (Mat 27:3-5). Bagama’t nalungkot 
si Hudas para sa kanyang mga kasalanan at 
pinagsisihan ang kanyang mga ginawa, hindi 
siya pumunta kay Hesus para sa paglilinis ng 
kanyang mga kasalanan. Sa halip, sa gitna ng 
kawalan ng pag-asa, nagpasya siyang kitilin 
ang sarili niyang buhay.

Ang pangalawang halimbawa ng gayong 
makasanlibutang kalungkutan ay ang kay 
Haring Saul. Sinabi kay Saul ang kanyang 
parating na kamatayan sa larangan ng 
digmaan pagkatapos ng kanyang masamang 
pag-iisip na bisitahin ang mangkukulam 
ng Endor (1 Sam 28). Habang siya ay nasa 
larangan ng digmaan, siya ay lubhang 
nasugatan ng mga mamamana. Sa halip na 
pagsisihan ang kanyang mga kasalanan, 
mas pinili ni Saul na bumagsak sa kanyang 
espada at kitilin ang kanyang buhay. Sa 
kanyang pagmamataas, pinili ni Saul 
ang magpakamatay (sa pagtatangkang 
pangasiwaan ang oras ng kanyang 
kamatayan) kaysa sa tunay na pagsisisi sa 
kanyang mga kasalanan. Ang anak ng Diyos 
ay hindi dapat magkaroon ng ganoong 
kagalit na saloobin sa kanyang Diyos.

PAGMUMUNI: Nagsisi ba talaga ako sa 
aking mga kasalanan?

PANALANGIN: Ama, patawarin mo ako sa 
aking mga kasalanan at papanumbalikin mo 
ako.



BIYERNES, AGOSTO 19
2 MGA TAGA-CORINTO7:8-13
SALMO 51

“Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos
ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas…”

ISANG MAKA-DIYOS
NA KAPIGHATIAN (II)

Kahapon, nakita natin ang makamundong 
kapighatian nina Hudas Iscariote at Haring 
Saul para sa kanilang mga kasalanan na sa 
huli ay humantong sa kanilang kamatayan. 
Ang kanilang kalungkutan ay kabaligtaran 
ng kay David sa Awit 51. Si David ay 
nangalunya kay Bathsheba, ang asawa ni 
Urias. Upang takpan ang kanyang mga 
landas, pinatay niya si Urias sa pagtalaga 
sa kanya sa pinakamabangis na pook ng 
labanan. Gayunpaman, nang harapin siya ng 
propetang si Nathan, hindi niya itinulak ang 
sisi kundi buong-buo niyang inamin ang 
kanyang kasalanan. Nakatala sa Awit 51 ang 
kanyang tunay na kalungkutan at pagsisisi sa 
kanyang mga kasalanan:

“Maawa ka sa akin, Oh Diyos, ayon sa iyong 
kagandahang loob:ayon sa karamihan ng 
iyong malumanay na mga kaawaan ay pinawi 
mo ang aking pagsalangsang. Hugasan mo 
ako ng lubos sa aking kasamaan, at linisin mo 
ako sa aking kasalanan. Sapagkat kinikilala 
ko ang aking mga pagsalangsang: at ang 
aking kasalanan ay lagging nasa harap ko. 
Laban sa iyo, sa iyo lamang ako nagkasala, 
at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin; 
upang ikaw ay ariing ganap pag nagsasalita 
ka,at maging malinis pag humahatol ka” 
(Awit 51:1-4).

Ang mga Cristiyano sa Corinto ay may 
katulad na tugon nang harapin ni Pablo sa 
matinding liham. “Narito nga, ito rin ang 
inyong ikinalulumbay na mula sa Diyos, 
gaanong sikap na pag-iingat ang sa inyo’y 
ginawa, oo’t gaanong pagtatanggol ng inyong 
sarili, oo’t gaanong pagkagalit, oo’t gaanong 
katakutan, oo’t gaanong pananabik, oo’t 
gaanong pagmamalasakit, oo’t gaanong 
paghihiganti! Sa lahat ay napakita kayong 
dalisay sabagay na ito” (2 Cor 7:11). Sila ay 
sabik at masigasig na harapin ang espirituwal 
na mga paksa na binanggit ni Pablo sa 
matinding liham. Hindi sila tulad ni Saul o 
Hudas Iscariote na pinili ang daan patungo 
sa kamatayan.

Mayroon bang anumang mga kasalanan na 
hindi mo pinagsisihan? Tunay na aminin 
ang iyong mga kasalanan at magsisi. Laging 
may pagpapatawad sa Panginoon. Maging 
katulad ni David, hindi tulad ni Hudas 
Iscariote.

PAGMUMUNI: Nagsisi ba talaga ako sa 
aking mga kasalanan?

PANALANGIN: (Gamitin ang Mga Awit 
139:23).



SABADO, AGOSTO 20
2 MGA TAGA-CORINTO 7:13-16
MGA TAGA-FILIPO 2:12

“Ako’y nagagalak na sa lahat ng
mga bagay ay mayroon akong
lubos na pagtitiwala sa inyo.”

ISANG NAPATUNAYANG PANANALIG

Kahit na ang mga Cristiyanong taga-
Corinto ay nakipag-away kay Apostol Pablo, 
gayunpaman ay “ipinagmalaki” ni Pablo ang 
mga kabutihan ng mga taga-Corinto kay 
Tito bago siya ipadala sa Corinto. Marahil 
ito ay ginawa upang aliwin ang puso ni 
Tito na maaaring nag-aalala tungkol sa 
paglalakbay dahil sa masamang karangalan 
ng simbahan sa Corinto. Gayunpaman, 
hindi nagsisinungaling si Pablo kay Tito 
nang ipahayag niya ang mga katangian 
na ito kay Tito, dahil talagang itinuring 
niya ang marami sa simbahan ng Corinto 
bilang mga tunay na mananampalataya kay 
Cristo. Ito ay makikita mula sa simula ng 
1 MgaTaga-Corinto kung saan ipinahayag 
ni Pablo ang simbahan ng Corinto bilang 
“Iglesya ng Diyos” sa Corinto. Kaya naman, 
nagtitiwala si Pablo na bilang mga tunay na 
mananampalataya kay Cristo, ang banal na 
Espiritu ay gagawa sa buhay ng mga taga-
Corinto at tutulungan silang maging ganap 
na espirituwal kay Cristo Hesus. Kaya nga 
tuwang-tuwa si Apostol Pablo nang marinig 
na ang mga Cristiyanong taga-Corinto ay 
magiliw na tinanggap si Tito sa kanilang 
gitna at pinaginhawa nila ang espiritu ni 
Tito.

Ang naging dahilan na si Tito ay espirituwal 
na napapaginhawa ay kung paano tumugon 
ang mga Cristiyanong taga-Corinto sa 
kaniyang harapan at mga pangaral. Una, 
tinanggap ng mga Cristiyanong taga-
Corinto si Tito sa “takot at panginginig” sa 
halip na siraan siya. Ang panginginig na ito 
ay dahil sa isang pagkilala na si Tito ay isang 
ministro ng Panginoon, at na siya ay naparito 
upang ipahayag ang katotohanan ng Salita 
ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng paggalang 
na mayroon ang mga taga-Corinto sa Salita 
ng Diyos. Bilang karagdagang katibayan 
sa kanilang puso para sa Salita ng Diyos, 
ang mga Cristiyanong taga-Corinto ay 
nagpakita ng kahandaang sundin ang mga 
utos ni Tito na galing sa Kasulatan. Malaking 
pagkakaiba ito sa naging pagpapahiwatig 
ng mga Cristiyanong taga-Corinto kay 
Pablo. Ang pagkakita sa pagbabagong ito 
ng saloobin sa Salita ng Diyos ay nagpainit 
sa kanyang puso at nagbigay sa kanya ng 
panibagong kagalakan at pananalig na ang 
mga Cristiyanong taga-Corinto ay nagsisi at 
naghahangad na luwalhatiin ang Diyos.

Ang paraan ng pakikitungo ng simbahan sa 
tapat na mga mangangaral ay nagpapakita 
ng kanilang puso para sa Salita ng Diyos. 
Ikaw naman?

PAGMUMUNI: Handa na ba akong 
sumunod sa Salita ng Diyos?

PANALANGIN: Bigyan mo ako ng pusong 
handang sumunod sa Iyo, O Ama.



ARAW NG PANGINOON, AGOSTO 21
2 MGA TAGA-CORINTO 8:1-7
MARCOS 12:41-44

“Ang kanilang labis na karukhaan
ay sumagana sa kayamanan…”

MGA ULIRANG HALIMBAWA
NG PAGBIBIGAY (I)

Ang 2 Mga Taga-Corinto 8 ay nagsimula 
ng isang bagong bahagi sa teolohiya ng 
pagbibigay. Sa 1 Mga Taga-Corinto16:1-3, si 
Apostol Pablo ay nagsimula ng isang laang-
salapi para sa pagtulong sa mga mahihirap 
na mga banal sa Herusalem. Gayunpaman, 
ang pagbibigay ay naantala, marahil dahil 
sa sari-saring mga suliranin na kumubkob 
sa simbahan ng Corinto. Kaya naman, 
pinayuhan ni Pablo ang mga Cristiyanong 
taga-Corinto na tapusin ang pagbibigay sa 
laang-salapi na kanilang nasimulan.

Ang rehiyon ng Macedonia ay nakakita 
ng maraming mahabang digmaan sa 
kasaysayan. Dahil sa hirap ng mga 
digmaang ito, hindi mayaman ang rehiyon 
ng Macedonia kung ihahambing sa mga 
kapitbahay nito. Bukod dito, ang mga 
simbahan sa Macedonia ay kinailangang 
magtiis ng maraming pag-uusig alang-alang 
sa ebanghelyo. Ang mga pahiwatig ng mga 
kaguluhang ito ay makikita sa iba pang mga 
sulat. Halimbawa, sa 1 Mga Taga-Tesalonica 
1:6, isinulat ni Pablo, “At kayo’y nagsitulad sa 
amin, at sa Panginoon, nang inyong tanggapin 
ang salita sa malaking kapighatian, na may 
katuwaan sa Espiritu Santo.” Idinagdag 
niya sa 1 Mga Taga-Tesalonica 2:14-15, 
“Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad 
sa mga Iglesia ng Diyos na nasa Hudea kay 
Cristo Hesus: sapagkat nagsipagbata naman 
kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya 
naman nila sa mga Hudyo; na nagsipatay 
sa PanginoongHesus, at gayon din sa mga 
propeta, at kami ay kanilang pinalayas, at 
di nangagbibigay lugod sa Diyos, at laban sa 
lahat ng mga tao.”

Gayunpaman, ang mga Cristiyanong taga-
Macedonia ay nagawang bumangon sa 
kanilang mga kalagayan upang magbigay 
ng laang-salapi ng tulong para sa mahihirap 
na mga banal sa Herusalem. Sa halip na 
isaalang-alang ang kanilang sariling mga 
pangangailangan, nakiramay sila sa mga 
kapatid sa Herusalem at bukas-palad na 
nagbigay sa kanila. Ito ay nagpapakita ng 
pusong mapagbigay ng mga taga-Macedonia 
sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sila 
ay nasa parehong Espiritu ng byuda na 
nagbigay ng kanyang lahat sa Panginoon 
kasama ang kanyang mga lepta (Mar 12:41-
44). Lahat ng mayroon tayo ay pag-aari ng 
Diyos.

PAGMUMUNI: Ano ang wastong paggamit 
ng mga ari-arian sa buhay na ito?

PANALANGIN: Ama, lahat ng mayroon 
ako ay sa Iyo.



LUNES, AGOSTO 22
2 MGA TAGA-CORINTO 8:1-7
MGA TAGA-ROMA 8:1-7

“Ang kanilang malabis na karukhaan
ay sumagana sa kayamanan ng

kanilang kagandahang loob.”

MGA ULIRANG HALIMBAWA
NG PAGBIBIGAY (II)

Tungkol sa saloobin at lawak ng pagbibigay 
ng mga taga-Macedonia, itinala ni 
Pablo na “higit pa sa kanilang kaya, ay 
nagsiabuloy sila sa sariling kalooban” (2 
Cor 8:3). Itinuro ng ilang simbahan sa mga 
Cristiyano na dapat “magbigay hanggang 
sa ito ay sumakit” upang matanggap ang 
masaganang pagpapala ng Panginoon. Ito ay 
isang pagbaluktot ng mabuting pagtuturo sa 
talatang ito ng Kasulatan. Hindi hinihiling 
ni Pablo sa mga Cristiyano na magbigay 
ng higit sa kanilang makakaya. Sa halip ay 
itinuro ni Pablo ang kahandaan ng mga 
taga-Macedonia na italaga ang lahat ng 
mayroon sila sa Panginoon kasama ang 
kanilang pera. Kung bibigyan sila ng higit 
pa sa kanilang mga kamay, magagamit din 
sana nila ang mga mapagkukunang ito para 
sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kaya, ang 
2 Mga Taga-Corinto 8:3 ay isang kahanga-
hangang patotoo kung ano ang ibig sabihin 
ng paggamit ng mabuting pangangasiwa sa 
Panginoon.

Ang pagiging mapagbigay ng mga 
Cristiyanong taga-Macedonia ay nararapat 
na pukawin ang mga Cristiyanong 
taga-Corinto na gawin din ito. Ang 
mga Cristiyanong taga-Corinto ay mas 
mayaman sa ekonomiya kumpara sa mga 
taga-Macedonia. Gayunpaman, masyado 
silang nagambala sa kanilang panloob na 
mga problema kaya nakalimutan nila ang 
kanilang tungkulin na tumulong sa mga 
kapatid na nangangailangan.

Narito ang isang babala sa atin na kapag 
ang kamunduhan ay gumagapang sa ating 
buhay at tayo ay lumayo sa Panginoon, ang 
ating pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay 
maaapektuhan din. Isa pa, ang “pagbibigay” 
na ito ay dapat naituring bilang isang 
“pagbabalik” dahil ang lahat ng mayroon 
tayo ay sa Diyos. Hindi ba ang Diyos ang 
may-ari ng mga baka sa isang libong burol 
(Awit 50:10). Tayo ay mga tagapangasiwa 
lamang ng mga mapagkukunan na inilagay 
sa ating mga kamay. Gayunpaman, kapag 
tayo ay mayaman, maaring makalimutan 
na ang Panginoon ang nagbigay sa atin 
ng kapangyarihan upang makakuha ng 
kayamanan (Deut 8:17).

Kapag tunay nating isinuko ang lahat sa 
Panginoon, makikita natin na bibigyan 
tayo ng Panginoon ng biyaya upang 
isaalang-alang ang ibabago ang ating sarili. 
Makapagbibigay tayo ng magaan, ayon sa 
utos ng Panginoon (Roma 12:8).

PAGMUMUNI: Paano ako makapagbibigay 
nang may kagalakan sa pagiging magaan?

PANALANGIN: Ama, turuan mo akong 
maging sagana sa pagbibigay.



MARTES, AGOSTO 23
2 MGA TAGA-CORINTO 8:8-9
MGA TAGA-FILIPO 2:5-8

“nagpakadukha dahil sa inyo,
upang sa pamamagitan ng kanyang 
karukhaan ay magsiyaman kayo.”

SI HESUS, ANG MAS HIGIT
NA TAGAPAMIGAY

Bagaman madaling makapagbigay ng utos 
si Pablo sa mga Cristiyano sa Corinto na 
mag-ambag sa laang-salaping pantulong, 
mas pinili niyang magbigay sila nang may 
kagalakan at kusang-loob mula sa kanilang 
puso. Kaya naman, hinimok niya sila na 
isaalang-alang ang halimbawa ng mga 
Cristiyanong taga-Macedonia, sa pag-asang 
ang pagbibigay ng mga taga-Macedonia 
ay mag-udyok sa mga taga-Corinto na 
“patunayan” din ang kanilang pag-ibig sa 
mga santo.

Gayunpaman, ang pinakamahusay na 
halimbawa dapat ay ang Panginoong si 
Hesu-Cristo mismo. “…na, bagaman siya’y 
mayaman, gayunma’y nagpakadukha dahil 
sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang 
karukhaan ay magsiyaman kayo” (2 Cor 
8:9). Tinutukoy nito ang kababaang-loob 
ni Cristo sa Kanyang pagkakatawang-tao. 
Bagama’t si Cristo ay walang katapusan na 
mayaman bilang Diyos, gayon pa man Siya 
ay nagpakababa sa Kanyang sarili na bumaba 
sa lupa bilang isang tao, upang ang tao ay 
makatagpo ng kaligtasan mula sa kanyang 
mga kasalanan. “Mangagkaroon kayo sa 
inyo ng pag-iisip, na ito’y na kay Hesu-Cristo 
rin naman. Na Siya, bagama’t nasa anyong 
Diyos ay hindi niya inuring isang bagay na 
nararapat panangnan ang pagkapantay niya 
sa Diyos, Kundi, bagkus hinubad niya ito, 
at nag-anyong alipin, na nakitulad sa mga 
tao. At palibhasa’y nasumpungan sa anyong 
tao, siya’y nagpakababa sa kanyang sarili, 
na mag masunurin hanggang sa kamatayan, 
oo, sa kamatayan sa krus” (Fil 2:5-8). Sa 
pamamagitan ng sakripisyong pagbibigay 
ni Cristo, yaong mga naniniwala ay ngayon 
ay espirituwal na mayaman, na pinagpala 
“ng bawa’t pagpapalang ukol sa Espiritu sa 
sangkalangitan kay Cristo” (Efe, 1:3). Sa 
katunayan, sa pamamagitan ng kahirapan 
ni Cristo tayo ay yumaman. Kaya, sinabi 
ni Calvin, “Ang Anak ng Diyos ay naging 
Anak ng Tao upang ang mga anak ng tao ay 
maging mga anak ng Diyos.”

Dahil ibinigay ni Cristo ang Kanyang sarili 
upang magkaroon tayo ng mabiyayang 
kaloob ng kaligtasan, tiyak na ang mga 
Cristiyanong taga-Corinto ay nararapat 
na gawin din ito para sa mga mahihirap 
na mga banal sa Herusalem sa kanilang 
pangangailangan.

Si Cristo ay nagpakita ng halimbawa sa 
pagbibigay. Susundan mo ba?

PAGMUMUNI: Ibinigay ni Cristo ang lahat 
ng Kanyang sarili para sa akin. Paano naman 
ako? 

PANALANGIN: Ama, ibigay Mo sa akin 
ang pag-iisip ni Cristo.



MIYERKULES, AGOSTO 24
2 MGA TAGA-CORINTO 8:10-15
EXODO 16:19-21

“…ang inyong kasaganaan ay
naging abuloy sa panahong

ito sa kanilang kakulangan…”

ANG MGA SIMBAHAN AY DAPAT
TUMULONG SA ISA’T-ISA

Inulit ni Pablo na hindi niya sinasadya 
na ang mga Cristiyanong taga-Corinto ay 
magbigay ng higit sa kanilang makakaya, 
hindi katulad ng itinuturo ng ilang simbahan 
ng “prosperity gospel” ngayon. Ang ninanais 
ng Panginoon na tayo ay maging mabuti at 
kusang-loob na mga tagapangasiwa ng mga 
ipinagkaloob Niya sa atin.

Hindi hinihiling ni Pablo na maghirap ang 
mga Cristiyano sa Corinto upang ang mga 
Cristiyano sa Herusalem ay yumaman (2 
Cor 8:13). Sa halip, hinimok ni Pablo ang 
mga Cristiyanong taga-Corinto na isaalang-
alang kung paano ang kanilang kasalukuyang 
kalagayan ng kasaganaan ay nagpakita 
ng isang magandang pagkakataon upang 
tulungan ang mga mahihirap na mga santo 
sa Herusalem mula sa pagkakawanggawa 
ng mga Cristiyano. Ang pagbanggit ni 
Pablo sa panuntunan ng pagkakapantay-
pantay ay nakikinig sa halimbawa ng mga 
banal pagkatapos lamang ng Pentecostes. 
“At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay 
nangagkakatipon, at lahat nilang pag-aari ay 
sa kalahatan; At ipinagbili nila ang kanilang 
mga pag-aari at kayamanan, at ipinamahagi 
sa lahat, ayon sa pangangailangan ng bawa’t 
isa.” (Gawa 2:44-45). Ito ay hindi isang 
pagtataguyod ng komunismo, sa halip ay 
isang pagtuturo ng tunay na pagmamalasakit 
sa mga pangangailangan ng iba. Ang mga 
pag-aari ng mga banal ay nilayon upang 
pagpalain ang iba at itaguyod ang kaharian 
ni Cristo.

Pagkatapos ay sinipi ni Pablo ang Exodo 
16:18 bilang pagkatig sa panuntunang ito ng 
pagkakapantay-pantay. Ang makasaysayang 
tagpo ng talatang ito ay nagsasangkot ng 
pagtitipon ng manna. Bawat tao ay dapat 
kunin ang kailangan niya. Kung mag-iipon 
siya ng higit sa kanyang pangangailangan, 
ang labis ay magbubunga ng uod at mabaho 
(Exo 16:20). Ang panuntunan rito ay dapat 
tayong maging mabuting tagapangasiwa 
ng mga mapagkukunan na ibinigay sa 
atin ng Diyos. Kung hindi natin gagamitin 
nang matalino ang mapagkukunang iyon, 
maaaring walang kabuluhan ang lahat. 
Maaaring kukunin pa nga ng Panginoon ang 
mga ito sa atin, dahil anong silbi para sa atin 
na magkaroon ng mga ari-arian kung hindi 
natin ito gagamitin para sa ikaluluwalhati 
ng Diyos? Nawa’y maging mabubuting 
tagapangasiwa tayo sa paningin ng Diyos.

PAGMUMUNI: Ginamit ko ba nang 
matalino ang aking mga ari-arian para sa 
Panginoon?

PANALANGIN: Ama, bigyan mo ako 
ng karunungan upang maging mabuting 
katiwala.



HUWEBES, AGOSTO 25
2 MGA TAGA-CORINTO 8:16-24
2 MGA TAGA-CORINTO1:12

“Sapagka’t iniisip naming ang
mga bagay na kapuri-puri,
…sa paningin ng mga tao.”

PANANAGUTAN SA PANANALAPI
NG SIMBAHAN (I)

Bawat simbahan ay dapat maging maingat sa 
paghawak ng kanyang pananalapi. Una, ang 
mga laang-salaping ito ay mga pera ng mga 
tao ng Diyos na ibinigay na may tiwala at 
layunin na ito gamitin para sa pagpapalawak 
ng kaharian ng Diyos. Pangalawa, ang 
mga laang-salaping ito ay pag-aari ng 
Diyos. Kaya, ang pananalapi ng simbahan 
ay dapat gamitin sa paraang naaayon sa 
Salita ng Diyos. Hindi ito kailanman dapat 
lapastanganin, aksayahin o gamitin sa 
pagtaguyod sa mga labag sa batas na dahilan.

Ang talata ngayon ay nagpapakita ng 
pagiging maingat ni Pablo sa paghawak ng 
mga paglikom ng mga Cristiyanong taga-
Corinto para sa mahihirap na mga banal 
sa Herusalem. Ang prinsipyo ni Pablo sa 
pangangasiwa ng mga laang-salapi ng bayan 
ay nakasaad sa 2 Mga Taga-Corinto 8:20-
21, “Na iniilagan ito, na sinoma’y huwag 
kaming sisihin tungkol sa abuloy na ito na 
aming pinangangasiwaan: Sapagka’t iniisip 
naming ang mga bagay na kapuri-puri, hindi 
lamang sa paningin ng Panginoon, maging sa 
paningin ng mga tao.”

Si Pablo ay ganap na tapat sa pagiging walang 
kapintasan, may pananagutan, at malinaw 
patungkol sa laang-salapi ng simbahan. 
Siya ay masigasig na umiwas sa anumang 
pagkakataon para sa hinala o paratang sa 
mga bagay na pananalapi. Sa sandaling 
mapukaw ang hinala sa mga ganitong bagay, 
magiging mahirap na itong burahin para 
sa mga paglikom sa hinaharap. Matalinong 
na napuna ni Kent na “kahit sinong nasa 
kasikatan, gaya ni Pablo, ay mabilis mapag-
alaman na ang kanyang katanyagan ay 
gagawa sa kanyang isang madaling puntirya 
ng mga namimintas, lalo na sa mga bagay 
na pananalapi.” Bukod dito, maraming mga 
kalaban ni Pablo sa simbahan ng Corinto 
ang sabik na sabik na salakayin siya. Ang 
paglikom ng malaking halaga ng mga 
laang-salapi ay madaling maging gatilyo 
para sa mga maling alingawngaw laban kay 
Pablo. Dapat gawin ang pag-iingat upang 
matiyak na hindi mali ang pagkakaintindi 
ng paglikom. Ang katatapatan sa pananalapi 
ang siyang susi.

Upang matiyak na malinaw at may 
pananagutan, nagpadala si Pablo ng tatlong 
lalaki upang pangasiwaan ang paglikom. 
Ito ang mga taong pinagkatiwalaan ng mga 
simbahan.

PAGMUMUNI: Ang pera sa simbahan ay 
pag-aari ng Diyos.

PANALANGIN: Ama, tulungan mo 
akong maging maingat sa pamamahala ng 
pananalapi.



BIYERNES, AGOSTO 26
2 MGA TAGA-CORINTO 8:16-24
2 MGA TAGA-CORINTO 1:12

“Sapagka’t iniisip naming ang
mga bagayna kapuri-puri,
…sa paningin ng mga tao.”

PANANAGUTAN SA PANANALAPI
NG SIMBAHAN (II))

Ang tatlong lalaking napili para mangasiwa 
sa paglikom ay ang mga sumusunod:

• Tito (2 Cor 8:16-17). Narito ang isang 
tao kung kanino inilagay ng Panginoon 
ang matinding pag-ibig para sa mga 
taga-Corinto. Si Tito ay higit na handa 
na umalis, at sa gayon ay isang pinaka-
angkop na tao na ipapadala upang 
himukin ang mga Cristiyanong taga-
Corinto na tuparin ang kanilang pangako 
ng pagtulong sa mga mahihirap na mga 
banal sa Herusalem.

• Ang kapatid (2 Cor 8:18-21). Ang 
pagkakaroon ng tiyak na pantukoy na 
“ang” ay nagpapahiwatig na ang kapatid 
na ito ay isa na kilalang kilala sa mga 
simbahan dahil sa katapatan at pagiging 
mapagkakatiwalaan. Dahil sa kanyang 
maka-Diyos na karangalan, siya ay nasa 
katayuan nang maayos para sa gawain 
ng paglikom. Isa rin siyang pinili at 
hinirang ng mga simbahan para gumawa 
ng paglikom.

• Ang ating kapatid (2 Cor 8:22). Pinili 
rin siya ng simbahan, at sa gayon ay 
naging isa pang walang-kinikilingan 
na panig sa pangkat ng tatlong taga-
likom. Napatunayang siya ay masipag 
sa maraming bagay. Sa madaling 
salita, ipinakita niya ang kanyang sarili 
na masigasig at tapat sa maraming 
pagkakataon. Kaya, siya ay itinuring na 
angkop sa paglikom ng laang-salapi para 
sa tulong mula sa mga taga-Corinto.

• Pansinin na ang mga lalaking ito 
ay hindi basta-basta pinili, ngunit 
ang mga lalaking kinikilala para sa 
kanilang espirituwal na paglago at 
katapatan. Ang mga lalaking hindi pa 
lumago sa espirituwal ay dapat lumayo 
sa pangangasiwa sa pananalapi ng 
simbahan.

• Dapat gawin ng mga pinuno ng simbahan 
ngayon ang kanilang bahagi upang 
matiyak na walang hinala ng paglulustay, 
maling paggamit, o pag-aaksaya ng 
laang-salapi ng simbahan. Ang paglikom 
at paggamit ng mga laang-salaping ito ay 
dapat naaayon sa batas ng lupain. Sila ay 
dapat na walang kapintasan sa paghawak 
ng pananalapi.

PAGMUMUNI: Tanging mga lalaking may 
paglago sa espirituwal ang dapat humawak 
ng pananalapi. Bakit?

PANALANGIN: Ama, tulungan mo ang 
aking simbahan na maging matalino sa 
paghawak ng pananalapi.



SABADO, AGOSTO 27
2 MGA TAGA-CORINTO 8:16-24 
2 MGA TAGA-CORINTO 1:12

“Sapagka’t iniisip naming ang
mga bagayna kapuri-puri,
…sa paningin ng mga tao.”

TAMANG PAGGAMIT NG
PANANALAPI NG SIMBAHAN

Ano nga ba ang tamang paggamit ng laang-
salapi ng simbahan? Itinuturo sa atin ng 
Bibliya na ang mga kaloob mula sa mga tao 
ng Diyos ay gagamitin tulad ng sumusunod:

• Para sa pagtaguyod sa gawaing 
misyonero at ebanghelyo, at sa ikatitibay 
ng mga banal (Fil 4:15-16; 1 Cor 9:4-11).

• Bilang pangtulong sa mga dukha at 
nangangailangan (2 Cor 8-9; Roma 
15:26).

• Ang pangtustos ng mga manggagawa sa 
simbahan at mga pastor (1 Tim 5:17; 1 
Cor 9:11-14).

Ang pera ng Diyos ay dapat gamitin sa 
wastong paggamit nito sa pagtataguyod ng 
layunin ni Cristo. Upang matiyak na malinaw 
at may pananagutan ang pamamaraan, ang 
lahat ng mga paglikom ay dapat naitala at 
suriin. Ang mga pangunahing pagpapasiya 
sa pananalapi ay dapat ding ipahayag nang 
tapat at lantaran sa kongregasyon.

Ang pangangasiwa sa pananalapi ng 
simbahan ay isang maselang bagay. Walang 
sinumang tagapangasiwa ng mga laang-
salapi ang dapat humawak sa kanila 
nang walang ingat dahil sila ay pag-aari 
ng Diyos. Ang sinumang pamunuan ng 
simbahan na hindi handang humawak 
ng mga laang-salapi nang malinis, may-
pananagutan, malinaw at ayon sa Bibliya ay 
mahahanap ang sarili na hindi angkop sa 
espirituwal. Kung ang pamunuan ng isang 
simbahan ay hindi mapagkakatiwalaan na 
humawak ng makalupang pera, paano ito 
mapagkakatiwalaan na pangangalagaan 
ang mga kaluluwa ng mga tao. Nawa’y 
matagpuan ang ating mga simbahan na 
humawak ng kanyang mga laang-salapi sa 
takot sa PANGINOON!

Mahusay na binuod ni Kent ang bahaging ito: 
“Mula sa paglikom na ito… matututunan ng 
modernong mambabasa ang kahalagahan ng 
tamang saloobin sa pera. Ang Cristiyano ay 
isang katiwala ng pag-aari ng Diyos. Dapat 
siyang maging maselan sa pinakamatalinong 
paggamit ng mga bagay na ipinagkatiwala sa 
kanya, at alam ang mga pangangailangan ng 
kanyang kapwa kasapi sa katawan ni Cristo.”

PAGMUMUNI: Paano ko dapat gamitin ang 
aking mapagkukunan upang makinabang 
ang iba?

PANALANGIN: Ama, utusan mo akong 
gamitin nang tama ang aking pananalapi.



ARAW NG PANGINOON, AGOSTO 28
2 MGA TAGA-CORINTO 9:1-5
2 MGA TAGA-CORINTO 9:15

“…kayo’y mangakapaghanda…”

MAGING HANDA NA MAGBIGAY

Kapansin-pansin na inisip ni Pablo na hindi 
kailangan na sumulat sa mga Cristiyanong 
taga-Corinto tungkol sa pagbibigay sa 
mahihirap na mga banal sa Herusalem. 
Ito ay dahil una niya nang nasaksihan ang 
kanilang pagpayag na magbigay sa layuning 
ito. Gayunpaman, dahil sa panloob na mga 
paksa, ang mga Cristiyanong taga-Corinto 
ay nagambala sa pag-aambag sa laang-salapi. 
Kaya naman, sabik na ngayon si Pablo na 
makumpleto nila ang paglikom.

Upang pasiglahin ang mga Cristiyanong 
taga-Corinto sa pagtapos ng kanilang 
gawain, isiniwalat niya na noon pa man ay 
ipinagmalaki niya sa mga taga-Macedonia 
ang tungkol sa bukas-palad na espiritu 
ng pagbibigay ng mga taga-Corinto. 
Ang halimbawa ng pagbibigay ng mga 
taga-Corinto ay nagbunsod sa mga taga-
Macedonia na magbigay ng lubos sa mga 
banal sa Herusalem. Sa katunayan, ang mga 
taga-Macedonia ay lubhang naantig ang 
puso na sila ay naging mas masipag kaysa sa 
mga taga-Corinto sa kanilang pagbibigay.

Karagdagan pa, dahil ginamit ni Pablo ang 
mga taga-Corinto bilang isang halimbawa, 
anong kahihiyan ang mangyayari kung 
hindi mabuo ng simbahan sa Corinto ang 
paglikom.

Katulad nito, kapag dumating ang tawag para 
sa iyo na magbigay sa gawain ng Panginoon, 
handa ka bang magbigay? Huwag hayaan na 
ito ay sa salita lamang, ngunit laging handa 
na magbigay. Isipin kung anong dakilang 
natatanging-karapatan na makatulong tayo 
sa gawain ng Panginoon. Kapag natapos na 
ang gawaing iyon, mawawala ang bintana ng 
pagkakataong makapag-ambag. Gustuhin 
man nating mag-ambag, huli na ang 
lahat. Isaalang-alang ang sitwasyong ito sa 
pagtatayo ng tabernakulo. At sila’y nagsalita 
kay Moises, na nagsasabi, “Ang baya’y 
nagdadala ng higit kaysa kinakailangan sa 
gawang paglilingkod na iniutos gawin ng 
Panginoon.” At si Moises ay nagbigay utos 
at itinanyag nila sa buong kampamento na 
sinasabi, “Huwag nang gumawa ang lalake o 
ang babae man ng anomang gawang handog 
sa santuario. Na anopa’t sinangsala na ang 
bayan sa pagdadala” (Exo 36:5-6). Kaya 
naman, bilisan natin ang pagbibigay kapag 
oras na para magbigay.

PAGMUMUNI: Handa ba akong magbigay 
kapag hinihingi ito ng Panginoon?

PANALANGIN: Ama, nawa’y maging 
handa akong mag-ambag sa Iyong gawain.



LUNES, AGOSTO 29
2 MGA TAGA-CORINTO 9:5
DEUTERONOMIO 5:21

“…upang ito’y maihanda na gaya ng abuloy,
…at hindi gaya ng sapilitan.”

HADLANG SA PAGBIBIGAY:
KASAKIMAN

Nagbabala ngayon si Pablo tungkol sa 
isang kasalanan na hahadlang sa kanilang 
pag pagtapos ng kanilang pagbibigay: ang 
kaimbutan. Ang katagang ito na “pag-iimbot” 
ay tumutukoy sa isang labis na kasakiman, 
sama ng loob at maramot na Espiritu sa 
pagbibigay.

Maaari tayong maging mapag-imbot kapag 
mas mahal natin ang ating mga ari-arian 
kaysa sa Diyos. Ang ilan ay nag-iisip na sila ay 
maaaring nasa dalawang panig sa parehong 
oras: pagmamahal sa mundo at pagmamahal 
sa Diyos. Gayunman, sinasabi ng Bibliya na 
walang sinuman ang makapaglilingkod sa 
dalawang panginoon, sapagkat mamahalin 
niya ang isa at kapopootan ang isa. Ang 
isang tao ay hindi makapaglingkod sa 
Diyos at sa mga kayamanan (Mat 6:24). 
Sa mundong nakatutok sa mabilis na 
pagyaman, napakadaling magtiwala sa 
ating mga ari-arian na nabubulok. Dahil 
dito lumalabo ang ating pagmamahal sa 
Diyos. Kapag hindi natin mahal ang Diyos, 
mahihirapan tayong ihiwalay ang ating mga 
ari-arian. Dahil dito, magkukulang din ang 
ating pagbibigay sa Diyos.

Sinasabi rin ng Bibliya na ang pag-ibig sa 
salapi ay ang ugat ng lahat ng kasamaaan 
(1 Tim 6:10). Ang isang paraan kung saan 
nagpapakita ang kasamaang ito ay sa 
pagtanggi ng isang tao na tumulong sa mga 
nangangailangan. “Sa nakakaalam nga ng 
paggawa ng mabuti, at hindi ginagawa, ito’y 
kasalanan sa kaniya” (Santiago 4:17). Sa 
usapin ng mga Cristiyanong taga-Corinto, 
ito ay ang may sama ng loob na pagtanggi 
na tulungan ang mahihirap na mga banal sa 
Herusalem. Mag-ingat na huwag magkaroon 
ng parehong espiritu.

Ano nga ba ang lunas sa kaimbutan? Nasa 
1 Timoteo 6:6 ang sagot: “Datapuwa’t ang 
kabanalan na may kasiyahan ay malaking 
kapanginabangan.” Ang pagiging maka-
Diyos ay paghahangad sa pagkakatulad 
ni Cristo. Kapag tayo ay lumalapit sa 
Panginoon, ang mga bagay sa mundo ay 
lalabong kakaiba. Titingnan natin ng wasto 
ang mga ari-arian sa liwanag ng Kasulatan: 
na ang mga ari-arian ay kapaki-pakinabang 
lamang kung gagamitin natin ang mga ito 
sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya, ito ay 
nagbabantay sa atin mula sa isang puso ng 
kaimbutan, Dahil dito matututo tayong 
maging bukas-palad sa ating pagbibigay.

PAGMUMUNI: Mayroon ba akong mapag-
imbot na puso?

PANALANGIN: Ama, ingatan mo ang 
aking puso sa kasakiman.



MARTES, AGOSTO 30
2 MGA TAGA-CORINTO 9:6-11
MGA GAWA 20:35

“Lalo pang mapalad ang magbigay
kaysa tumanggap.”

ANG PAGPAPALA NG PAGBIBIGAY (I)

Si Apostol Pablo ay nangatwiran ng 
pagpapala sa pagbibigay. Una, ginamit niya 
ang mga larawang pang-agrikultura na kilala 
sa mga Cristiyanong taga-Corinto. Ang 
isang magsasaka na naghahasik ng kaunting 
binhi ay natural na aani ng kaunting ani. Sa 
kabilang banda, ang masipag na magsasaka 
na naghahasik ng mas maraming binhi ay 
magkakaroon ng mas malaking ani.

Ang ikalawang panuntunan na itinampok ni 
Apostol Pablo ay ang saloobin ng pagbibigay. 
Tayo ay dapat maging “masayahin” na 
nagbibigay. Ang salitang Griyego para sa 
“magsaya” ay kung saan nakuha natin ang 
salitang Ingles na “hilarious”. Tinutukoy 
nito ang pagbibigay na may nasisiyahan at 
masayang pag-uugali. Bakit dapat maging 
masaya ang mananampalataya sa kanyang 
pagbibigay? Dahil nauunawaan niya na ang 
lahat ng mayroon siya ay pag-aari ng Diyos, 
at ang kanyang puso ay nagagalak kapag 
ang kanyang mga ari-arian ay ginagamit ng 
wasto upang luwalhatiin ang Diyos. Dahil 
naiintindihan niya na ang lahat ng mayroon 
siya ay pag-aari ng Diyos, higit na Masaya 
siyang ibalik ang mga ito sa Diyos. Sa 
kabilang banda, ang kawalan ng kagalakan 
ay nagpapahiwatig ng isang pusong may 
sama ng loob at mapag-imbot.

Ang ikatlong alituntunin na itinuro sa 
talatang ito ay ang Diyos ay walang utang 
sa tao. “Kapag nagbigay tayo, pinapansin 
ng Diyos. Hindi siya magkakaroon ng 
utang na loob sa atin (at hinding hindi). 
Nangako siya naibibigay ang lahat ng ating 
pangangailanan. Kabilang dito ang pisikal 
at espirituwal na mga pangangailangan” 
(Khoo).

Ang Gawa 20:35 ay muling binabanggit 
ang talata sa ganitong paraan: “Nagbigay 
halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga 
bagay, nasa ganitong pagpapagal ay dapat 
kayong magsisaklolo sa mahihina, at 
alalahanin ang mga salita ng Panginoong 
Hesus, na siya rin ang may sabi, Lalo pang 
mapalad ang magbigay kaysa tumanggap”. 
Ang lipunan ay madalas na nagtuturo sa 
atin ng kabaligtaran, na dapat hanapin 
ng isang tao na tumanggap sa halip na 
magbigay. Sa kabilang banda, ang banal na 
Kasulatan ay nagtuturo sa atin na unahin 
ang iba bago ang sarili, tulad ni Hesu-Cristo. 
Tayo ay tatanggap ng saganang espirituwal 
na pagpapala kapag tayo ay lumakad nang 
naayon sa Panginoon.

PAGMUMUNI: Mas mapalad ang magbigay 
kaysa tumanggap.

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
magbigay nang masaya.



MIYERKULES, AGOSTO 31
2 MGA TAGA-CORINTO 9:12-15
MGA TAGA-ROMA 15: 26-27

“Salamat sa Diyos dahil sa kaniyang
kaloob na‘di masabi.”

ANG PAGPAPALA NG PAGBIBIGAY (II)

Kapag may taos-pusong pagbibigay, hindi 
lamang ang nagbibigay ang pinagpapala 
kundi pati na rin ang tumatanggap. Sa 
usapin ng mga banal sa Herusalem, sila ay 
labis na natuwa nang makatanggap sila ng 
mga paglikom mula sa mga simbahan ng 
Macedonia at Corinto. Lubhang naibsan 
ang kanilang kahirapan sa pamamagitan ng 
mga laang-salapi ng ibinigay sa pagmamahal 
ng mga santo. “Sapagkat minagaling ng 
Macedonia at ng Acaya na gumawa ng isang 
ambagang laan sa mga dukha sa mga banal 
sa Herusalem. Oo, ito’y kalugod-lugod sa 
kanila; at sila’y may utang na loob sa kanila. 
Sapagkat kung ang mga Hentil ay naging 
mga kabahagi sa kanilang mga bagay na 
ayon sa Espiritu, nararapat naman nilang 
paglingkuran ang mga yaon sa mga bagay na 
ayon sa laman” (Roma 15:26-27).

Gayunpaman, si Pablo ay tumingin lampas 
pa sa pangkatawan na kaginhawahan tungo 
sa espirituwal. Nang matanggap ng mga 
banal ng Herusalem ang bukas-palad na 
tulong, ito ay umakay sa kanila na purihin 
ang Diyos kung paano ginamit ng Panginoon 
ang mga simbahang Hentil bilang mga 
kasangkapan upang mapagmahal silang 
pagpalain. Ito ay naging maari lamang dahil 
sa Ebanghelyo ni Cristo na nagpabago sa 
mga tao mula sa pagiging makasarili na 
mga nilalang tungo sa mga banal na walang 
pag-iimbot. Ang masayang pagbibigay ng 
mga simbahang Hentil ay humantong sa 
malawak na pagsamba at papuri sa Diyos. 
Ang lahat ng kaluwalhatian ay sa Kanyang 
walang kapantay na pangalan!

Pagkatapos ay nagpasalamat si Pablo sa 
Diyos para sa “kaloob na di masabi”. Ano 
ang regalong ito na kamangha-mangha 
para sa mga salita? Ang ilan ay naniniwala 
na ang kaloob na ito ay ang mapagbigay na 
kaluwagan na natanggap ng mga banal sa 
Herusalem. Gayunpaman, tinatanggap ng 
iba na ang kaloob na ito ay ang saganang 
biyaya kay Cristo Hesus (2 Cor 9:14).

Magpasalamat tayo sa Diyos na ang mga 
Cristiyanong taga-Corinto ay nakinig sa 
mga pangaral ni Pablo at nagbigay ng sagana 
sa mga banal sa Herusalem gaya ng makikita 
sa Taga-Roma 15:26-27. Matuto tayo mula 
sa mga Cristiyanong taga-Macedonia at 
taga-Corinto at maging pagpapala sa iba sa 
pamamagitan ng ating pagbibigay.

PAGMUMUNI: “Gumawa ng mabuti para 
kay Hesus araw-araw” (Timothy Tow).

PANALANGIN: Gawin mo akong daluyan 
ng pagpapala, O Ama.



HUWEBES, SETYEMBRE 1
2 MGA TAGA-CORINTO 10:1-2
2 KAY TIMOTEO 2:24-26

“…alang-alang sa kaamuang-loob at
kapakumbabaan ni Cristo…”

PAGLILINGKOD NANG
MAY KAAMUAN

Bagama’t marami sa iglesya sa Corinto ang 
tumanggap sa mahigpit na sulat ni Pablo 
nang may pagtatangi, mayroong isang 
matigas at mapaghimagsik na pangkat 
na sinisiraan ang pagkatao ni Pablo. 
Pinaparatangan nila si Pablo na maamo 
at malumanay lamang kapag siya ay nasa 
harapan ng mga Cristiyanong taga-Corinto, 
habang siya ay matapang lamang kapag siya 
ay nasa ibang lugar, nagtatago sa likod ng 
kanyang mga sulat.

Ang gayong mga paninirang-puri na mga 
pahayag ay walang bisa kapag isinasaalang-
alang ng isa ang halimbawa ni Cristo. Habang 
si Cristo ay naglilingkod sa lupa, tinuruan 
Niya ang mga tao nang may labis na kaamuan 
at kahinahunan (cf. Mat 11:29; 21:5). Ito ang 
nasa isip ni Pablo nang pinayuhan niya ang 
mga pastor sa 2 Timoteo 2:24-26 “At ang 
alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na 
makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat 
na makapagturo, matiisin, Na sawaying 
may kaamuan ang mga nagsisisalangsang; 
baka sakaling sila’y pagkalooban ng Diyos 
ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan. At 
sila’y makawala sa silo ng diablo, na bumihag 
sa kanila ayon sa kaniyang kalooban”. Si 
Pablo ay sumusunod lamang sa halimbawa 
ng kanyang Tagapagligtas na si Cristo Hesus.

Kabalintunaan, ang mga kalaban ni Pablo 
ang kumikilos nang salungat sa huwaran ni 
Cristo. Sa pamamagitan ng pagsalakay kay 
Apostol Pablo nang gayong mapang-akit 
na pananalita, inihayag nila ang kanilang 
mga puso na puno ng masamang hangarin 
at kasamaan. Walang anumang kaamuan at 
kahinahunan sa kanilang pananalita at kilos.

Sa katunayan, yaong mga pinakitunguhan 
nang matatag at mahigpit ni Hesus ay ang 
mga guro ng relihiyon noong panahon 
na dapat mas nakaaalam ng Kasulatan. 
Sa halip na turuan ang mga tao na sundin 
ang Salita ng Diyos, tinuruan nila silang 
labagin ang utos ng Diyos sa pamamagitan 
ng kanilang kaugalian (Mat 15:3). Kaya, 
pitong beses na binigkas ni Hesus ang 
kaabahan sa mga eskriba at Pariseo sa 
Mateo 23:13-29. Gayunpaman, para sa mga 
mapagpakumbabang naghanap kay Cristo 
tulad ni Nicodemo, sila ay matiyagang 
inakay Niya sa katotohanan.

Paano ka magmiministeryo sa iba?

PAGMUMUNI: Ang pagpapakumbaba ay 
isang mahalagang sangkap sa paglilingkod 
sa Panginoon.

PANALANGIN: Ama, gawin mo akong 
maamo tulad ng aking Tagapagligtas na si 
Hesu-Cristo.



BIYERNES, SETYEMBRE 2
2 MGA TAGA-CORINTO 10:1-6
MGA TAGA-EFESO 6: 10-20

“Sapagkat ang mga sandata ng aming
pakikilaban ay hindi ukol sa laman…”

MAKALAMAN O ESPIRITUWAL
NA SANDATA?

Kahit na nabubuhay tayo sa mundong ito 
sa pisikal na katawan, ang labanang ating 
ginagawa bilang mga Cristiyano ay hindi 
pisikal kundi espirituwal sa kalikasan. 
“Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi 
laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga 
pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, 
laban sa mga namamahala ng kadilimang ito 
sa sanglibutan laban sa mga ukol sa espiritu 
ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan” 
(Mga Taga-Efeso 6:12). Ang mga sandata na 
ginagamit natin ay hindi makalaman kundi 
espirituwal. Basahin ang Mga Taga-Efeso 
6:10-20.

Sa kasamaang palad, ang mapanghimagsik 
na pangkatin ay masamang hinangad na 
siniraan si Pablo ng paglakad sa laman 
(i.e., paggamit ng makalaman na mga 
pamamaraan) kapag naglilingkod sa mga 
taga-Corinto. Sa paggawa nito, sinasabi nila 
na ang ministeryo ni Pablo ay hindi ginawa 
sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, 
ngunit ginawa batay sa kanyang sariling 
mga hangarin, kaisipan at mga panukala. 
Pinaparatangan nila si Pablo ng “pag-aakala 
ng hindi nararapat na kapangyarihan, mga 
pamamaraan ng diktadoryal at marahil 
hindi pagkakatugma at pagmamataas” 
(Kent).

Kaya naman hindi kataka-takang makita ang 
mga katulad na sakdal na ibinabato laban sa 
maraming tapat na tao sa ministeryo. Kapag 
ang mga pinunong ito ay nagtatangkang 
ipagtanggol ang katotohanan, upang 
itaboy ang simbahan palayo sa kasalanan 
at pakikipagsabwatan , sila ay binansagan 
bilang “mga erehe” at “mga diktador” kahit 
na maaaring sila ay kumilos sa buong 
kaamuan at kahinahunan (2 Cor 10:1). 
Ano ang masasabi natin sa gayong mga 
paninirang-puri? “… kami’y walang anomang 
magagawang laban sa katotohanan, kundi 
ayon sa katotohanan” (2 Cor 13:8).

Kabalintunaan, ang mga nagsasakdal kay 
Pablo ang nagkasala sa paggamit ng mga 
sandata ng laman sa kanilang masamang 
hangad na pagsalakay kay Pablo. Si Pablo 
ay matiyaga sa kanila, na nananalangin 
na sila ay sumunod kapag nahaharap sa 
katotohanan. Gayunpaman, ang mga ayaw 
sumunod ay haharapin ng matatag.

PAGMUMUNI: Matututo ako ng pagtitimpi 
sa ministeryo mula kay Apostol Pablo.

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
maisuot ang buong baluti ng Diyos na may 
panalangin.



SABADO, SETYEMBRE 3
1 MGA TAGA-CORINTO 10:7-11
JUAN 7:24

“Minamasdan ninyo ang mga bagay
na nahaharap sa inyong mukha.”

MAKAMUNDO O ESPIRITUWAL
NA PAMANTAYAN?

Ang isang paratang laban kay Pablo ay ang 
kanyang mahinang anyo. Bagama’t inamin 
nila na ang mga liham ni Pablo ay nagpakita 
ng kalidad ng panitikan at katapangan, 
inaangkin nila na siya ay hindi pisikal na 
kahanga-hanga at malakas, ni ang kanyang 
pananalita ay maihahambing sa mga dakila 
sa pagtatalumpati sa kapanahunang iyon (2 
Cor 10:10).

Totoo ba ang mga paratang? Bagama’t ang 
nakaugalian ay tila ipininta si Pablo bilang 
isang pandak na lalake na may karaniwang 
mga katangian, alam natin na siya ay 
may pisikal na kakayahan at masigla sa 
pamamagitan ng biyaya ng Diyos upang 
matiis ang maraming mahirap na biyahe sa 
kanyang mga misyonerong paglalakbay.

Ang mapanlait at nagpapasiklab na 
pananalita ng mga nagpaparatang kay Pablo 
ay ginawa na may isang palatuntunan sa 
isip: ang mga ito ay ipinapanukala upang 
pahinain ang Apostolikong kapangyarihan 
ni Pablo at upang hadlangan ang mga taga-
Corinto sa kanyang mga liham at habilin. Sa 
paggawa nito, sa katunayan ay hinihila nila 
ang mga taga-Corinto palayo kay Cristo at 
sa Kanyang Salita.

Sa gayon ay nagtanong si Apostol Pablo ng 
isang masakit na tanong, “Tinitingnan ba 
ninyo ang mga bagay ayon sa panlabas na 
anyo?” Ang ilan sa mga kalaban ay nagsabi 
na sila ay mula sa isang Pangkat ni Cristo 
(cf. 1 Mga taga-Corinto 1:12), na pinupuri 
ang kanilang mga sarili bilang nakatataas sa 
iba sa kongregasyon. Ang tugon ni Pablo ay: 
Kung ang gayong mga tao ay itinuring ang 
kanilang sarili na kay Cristo, hindi ba siya 
rin ay kay Cristo? At kung si Pablo ay kay 
Cristo tiyak na siya ay dapat na tanggapin.

Ang pagsalakay na dinanas ni Pablo ay 
walang pinagkaiba sa dinanas ni Cristo sa 
Kanyang mga ministeryo sa lupa. Marami 
ang itinuring Siya na hindi hihigit sa isang 
anak ng karpintero. Inakusahan pa Siya 
ng iba na nagpapalayas ng mga demonyo 
sa pangalan ni Beelzebub. Ang sagot ni 
Cristo? “Huwag kayong magsihatol ayon sa 
anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na 
paghatol” (Juan 7:24). Humatol sa espirituwal 
na pamantayan, at hindi sa mundo.

PAGMUMUNI: Ang mga pinuno ng 
Simbahan ay dapat piliin ayon sa espirituwal 
na pamantayan.

PANALANGIN: Turuan mo akong hatulan 
ang lahat ng bagay mula sa espirituwal na 
pananaw.



ARAW NG PANGINOON, SETYEMBRE 4
2 MGA TAGA-CORINTO 10:12-18
MGA BILANG 16

“Na hindi namin ipinagmamapuri
ang labis sa aming sukat.”

LUMALAMPAS SA KAPANGYARIHAN?

Ang isa pang paratang laban kay Pablo sa 2 
Mga Taga-Corinto 10 ay yaong paglabag sa 
kapanyarihan. Ang gutom sa kapangyarihan 
na mga kalaban ni Pablo ay itinakda ang 
kanilang mga sarili bilang kanilang sariling 
pamantayan (2 Mga Taga-Corinto 10:12), 
at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsukat 
sa lahat ayon sa mga pamantayang ito. Sa 
kasamaaang palad, ang mga pamantayang ito 
ay gawa ng tao, makalaman na pamantayan 
na nakadibuho upang itaguyod ang sarili 
kaysa sa kaluwalhatian ng Diyos.

Dahil nabigo si Pablo sa pamantayang 
ipinataw ng kanyang mga namimintas, 
ipinagpatuloy nila ang pagparatang sa 
kanya na lumalampas sa mga hangganan ng 
kanyang ministeryo. Itinanggi ito ni Pablo, 
na sinasabi na palagi siyang naglingkod sa 
loob ng mga saklaw na itinakda ng Diyos. 
Ang Diyos ang tumawag kay Pablo upang 
maging Apostol sa mga Hentil, kaya hindi 
siya nagtayo sa ibabaw ng pinaghirapan 
ng ibang tao (2 Mga Taga-Corinto 10:15), 
ngunit nagsumikap na ipangaral si Cristo 
kung saan hindi Siya pinangalanan (2 Mga 
Taga-Corinto 10:14, cf. Mga Taga-Roma 
15:20).

Sa isang pihit ng kabalintunaan, sa 
pamamagitan ng pag-aakalang sila ay higit 
na may-kapangyarihan sa kanilang sarili, ang 
mga nagpaparatang kay Pablo ay ang tunay 
na lumampas sa kanilang kapangyarihan. 
Sila ay kumikilos tulad nila Datan, Abiram 
at ng mga anak ni Korah noong mga 
panahon ni Moises na tumindig laban kina 
Moises at Aaron, na nagsasabi, “Kayo’y 
kumukuha ng malabis sa inyo, dangang ang 
buong kapisanan ay banal, bawa’t isa sa 
kanila, at ang Panginoon ay nasa gitna nila: 
bakit nga kayo’y magmamataas sa kapisanan 
ng Panginoon?” (Bilang 16:3). Tamang 
sumagot si Moises, “Minumunting bagay 
pa ba Ninyo na kayo’y ibinukod ng Diyos ng 
Israel sa kapisanan ng Israel, upang ilapit 
niya kayo sa kaniya, upang gawin Ninyo ang 
paglilingkod sa tabernakulo ng Panginoon, 
upang kayo’y tumayo sa harap ng kapisanan 
na mangasiwa sa kanila?” (Bilang 16:9). Ang 
mga anak ni Korah ang nag-atang ng labis sa 
kanilang sarili, hindi si Moises (Bilang 16:7).

Samakatuwid, hayaan ang bawat tao 
na maglingkod kay Cristo nang may 
pagpapakumbaba sa kanyang pagkatawag. 
Huwag mong isipin ang iyong sarili nang 
mas mataas kaysa dapat mong isipin (Roma 
12:3).

PAGMUMUNI: Basahin ang Roma 12:3.

PANALANGIN: Ama, turuan mo akong 
igalang ang nasa kapangyarihan at manatili 
sa aking tungkulin.



LUNES, SETYEMBRE 5
2 MGA TAGA-CORINTO 10:12-18
JEREMIAS 9:23-24

“Datapuwa’t ang nagmamapuri,
ay magmapuri sa Panginoon.”

MAKAMUNDO, O MAKA-DIYOS
NA PAGYABANG?

Sa ating huling pamimintuho, nakita natin 
kung paano itinakda ng mga nagpaparatang 
kay Pablo ang kanilang mga sarili bilang 
pamantayan. Sa paggawa nito, itinaas 
nila ang kanilang mga sarili sa isang 
patungan upang makuha ang paghanga ng 
ibang mga tao. Sa halip na itaguyod ang 
kaluwalhatian ng Diyos, itinaguyod nila 
ang kanilang sariling pangalan. Ang gayong 
pagmamapuri ay walang pinagkaiba sa 
sanlibutan at hinahatulan ng Panginoon. 
Hindi ba’t madalas na tinatapik ng mga tao 
sa mundo ang kanilang mga sarili sa kanilang 
binanghay na mga parangal at gantimpala? 
Ngunit sa huli ang lahat ng papuri sa sarili 
na ito ay mawawalan ng halaga habang 
lumilipas ang mundo.

Nakalulungkot, maraming mga simbahan 
ang napunta sa landas ng mundo at 
nagsagawa ng kanilang mga sarili sa 
makamundong pagmamapuri.

Sa kabilang banda, binabanggit ng Banal na 
Kasulatan ang tamang uri ng pagmamapuri 
na dapat maging bahagi ng mga Cristiyano. 
“Datapuwa’t ang nagmamapuri, ay 
magmapuri sa Panginoon” (2 Cor 10:17). 
Ang gayong pagmamapuri ay nagsasangkot 
ng pagkilala na tayo ay wala sa harapan 
ng Panginoon, at ang lahat ng tagumpay 
ay maari lamang sa tulong ni Cristo. 
Nangangahulugang ang ating kaluwalhatian 
ay sa Diyos lamang, at ituring ang lahat 
ng bagay bilang walang halaga. Sapagkat 
habang ang ilan ay umaasa sa pagpapahalaga 
ng mga tao, at tinitimbang ang kanilang 
sarili sa maling timbangan ng palagay ng 
madla, at ang iba ay nalinlang ng kanilang 
sariling pagmamataas, pinayuhan tayo ni 
Pablo na umiwas sa ningning na ito – upang 
tayo ay masiyahan sa Panginoon, na sa 
pamamagitan ng Kanyang paghatol tayong 
lahat ay tumayo o bumagsak” (Calvin).

Habang naglilingkod tayo sa Panginoon, 
maging maingat tayo sa kung gaano kadali 
para sa atin na hanapin ang ating sariling 
kaluwalhatian. Sa ating banayad na paraan, 
maaaring sinusubukan nating ipahayag na 
ang isang naiiba na ministeryo o gawain 
ay matagumpay dahil sa ating pagsisikap, 
at inilalagay ang ating sarili sa mataas na 
pagpapahalaga ng mga tao. Hayaang ang 
pangalan ni Cristo lamang ang dakilain.

PAGMUMUNI: Naghahanap ng 
magagandang bagay para sa aking sarili? 
Huwag mo silang hanapin.

PANALANGIN: Ama, nawa’y ang tanging 
hangarin ko sa buhay ay ang pagluwalhati 
kay Cristo.



MARTES, SETYEMBRE 6
2 MGA TAGA-CORINTO 11:1-2
EXODO 34:14

“Sapagka’t ako’y naninibugho tungkol
sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos.”

MAKA-DIYOS NA PANIBUGHO (I)

Ang paninibugho ay kadalasang nagdadala 
ng pasalansang na kahulugan sa makabagong 
Ingles. Ito ay madalas na itinuturing na 
kasingkahulugan ng inggit, na tumutukoy sa 
isang pakiramdam ng kawalang-kasiyahan at 
mapaghinanakit na pananabik na napukaw 
ng mga pag-aari o katangian ng iba.

Ang paninibugho, gayunpaman, ay orihinal 
na ginamit upang ilarawan ang mabangis na 
pagtatanggol ng kung ano ang itinuturing ng 
isang tao na kanya. Inilalarawan ng Bibliya 
ang Diyos bilang isang mapanibughuing 
Diyos. “Sapagka’t hindi ka sasamba sa 
ibang diyos: sapagka’t ang Panginoon 
na ang pangalan ay Mapanibughuin; ay 
mapanibughuin ngang Diyos” (Exo 34:14). 
Ang lahat ng huwad na diyos ng mundong 
ito ay ay hindi kailanman maihahambing 
sa iisang buhay at tunay na Diyos. 
Samakatuwid, kapag ang tao ay sumasamba 
sa ibang mga diyos, ang PANGINOON ay 
may karapatang manibugho dahil itinaas 
nila ang nilalang sa Lumikha, at ninakawan 
Siya ng Kanyang kaluwalhatian.

Ang pagkakaiba sa pagitan ng banal na 
paninibugho at paninibugho ng tao ay ang 
paninibugho ng tao ay kadalasang nabahiran 
ng kasalanan. Ang ganitong paninibugho 
ng tao and dahilan ng may pangkatin na 
Espiritu sa simbahan ng Corinto (cf. 1 Cor 
3:4), at naging dahilan din ng maraming 
pagsalakay kay Apostol Pablo. Ang 
makasalanang paninibugho ay kadalasang 
nag-uugat sa pagmamataas at kaimbutan, 
kung saan ang nilalang ay naghahangad ng 
isang bagay na hindi sa kanya. Sa kabilang 
banda, ang paninibugho ng Diyos ay dalisay 
at malaya sa kasalanan, sapagkat ito ay 
nakaugat sa Kanyang kalikasan at pagkatao.

Kapag gumagawa tayo ng anuman para 
sa ating sariling kaluwalhatian kaysa 
sa Diyos, nakakalimutan natin kung 
gaano kamapanibughuin ang Diyos sa 
Kanyang pangalan at kaluwalhatian. 
Ito ang nakalimutan ng mga huwad na 
nagpaparatang kay Pablo. Dahil sa kanilang 
pagmamataas, ang kanilang mga iniisip 
ay para lamang sa sarili at hindi para sa 
kawan ng Diyos. Hindi sila nababahala sa 
espirituwal na kapakanan ng mga tao ng 
Diyos. Si Pablo, sa kabilang banda, ay may 
wastong paninibugho sa simbahan ng Diyos. 

PAGMUMUNI: Ano ang pagkakaiba ng 
makasalanan at maka-diyos na paninibugho?

PANALANGIN: Ama, nawa’y lagi kong 
alalahanin na Ikaw ay isang mapanibughuing 
Diyos.



MIYERKULES, SETYEMBRE 7
2 MGA TAGA-CORINTO 11:1-2
MGA TAGA-EFESO 5:25-27

Ang simbahan ay dapat na dalisay.

MAKA-DIYOS NA PANIBUGHO (II)

Sa 2 Mga Taga-Corinto 11:2, ginamit ni 
Pablo ang isang kapansin-pansing larawan 
kung saan siya ay inilarawan bilang ama 
ng isang dalaga na ikakasal sa kanyang 
kasintahan. Noong mga araw na iyon, may 
agwat ng oras sa pagitan ng kasal at sa 
pagtatapos ng kasal. Inaasahang igagalang 
ng magkabilang panig ang kasal hanggang 
sa oras ng pagdiriwang nito. Ang tungkulin 
ng ama ay panatilihing malinis ang kanyang 
anak na babae hanggang sa pagtatapos ng 
kasal.

Bilang bahagi ng simbahan ng Diyos, (1 Cor 
1:2; 2 Cor 1:1), ang simbahan ng Corinto 
ay ang kasintahan ni Cristo. Si Pablo bilang 
tagapagtatag na pastor ay parang ampon na 
ama ng simbahan ng Corinto. Ang kanyang 
tungkulin ay tiyakin na ang simbahan ay 
dalisay at walang halong bahid hanggang 
sa pagdating ni Cristo kung kailan kukunin 
Niya ang Kanyang kasintahan.

Bilang espirituwal na ama ng mga taga-
Corinto, may karapatan si Pablo na 
manibugho sa kanila. Ang paninibugho 
na ito ay hindi iisa, kung saan naiinggit 
si Pablo sa kanyang mga kalaban dahil 
inilalayo nila ang mga tao sa kanya. Bagkus, 
bilang Apostol, ang kanyang tungkulin ay 
tiyakin na walang sinumang makakakuha sa 
kasintahan mula kay Cristo. Kung paanong 
si Cristo ay naninibugho para sa Kanyang 
kasintahan, si Pablo bilang Apostol ay dapat 
ding manibugho para sa simbahan upang 
mabantayan siya na hindi mahahaluan ng 
kasinungalingan at kasamaan.

Ang puso ni Apostol Pablo para sa simbahan 
ay dapat ding maging puso ng bawat 
Cristiyano ngayon. Hindi dapat magkaroon 
ng isang saloobin na tumatanggap ng 
kasinungalingan at kasalanan sa simbahan. 
Masigasig ka ba para sa kadalisayan ng 
simbahan na magsisikap kang ipagdasal 
siya? Sa kasamaang palad, tila lumalago 
ang kawalang- pagkawili ng mga Cristiyano 
tungkol sa kabanalan sa simbahan. 
Nakalimutan na ba nila na si Cristo ay 
naninibugho para sa Kanyang kasintahan?

Ang paninibugho ng Diyos ay 
nangangailangan na tayo ay manibugho 
para sa katapatan ng Diyos. Nawa’y tayo 
bilang mga tao ng Diyos ay maging handa 
na ipangtanggol ang Kanyang pangalan at 
katotohanan.

PAGMUMUNI: Kailangan kong manibugho 
para sa kaharian ng Diyos.

PANALANGIN: O Ama, bigyan mo ako ng 
maka-diyos na paninibugho para sa Iyong 
pangalan.



HUWEBES, SETYEMBRE 8
2 MGA TAGA-CORINTO 11:3-4
GENESIS 3:1-7

“Kung paanong si Eba’y nalinlang ng ahas
sa kaniyang katusuhan.”

MAG-INGAT SA PANLILINLANG

Ang mapanlinlang na pagsalakay sa pagkatao 
ni Pablo ay nagpahayag ng isang malaking 
suliranin na bumabagabag sa simbahan ng 
Corinto: may mga huwad na guro at mga 
kapatid sa gitna nila na nagsisikap na ilayo 
ang mga taga-Corinto mula kay Cristo. 
Nababahala si Pablo na ang mapanlinlang 
na mga kasinungalingan ng mga taong ito ay 
maaaring makapanghikayat habang patuloy 
silang nakikipag-ugnayan sa mga taga-
Corinto. Samakatuwid, isinulat niya ang 
babalang ito sa mga taga-Corinto na mag-
ingat sa gayong panlilinlang.

Inihalintulad ni Pablo ang panlilinlang 
na ito sa ahas na luminlang kay Eba. Una, 
nilapitan niya siya na may tila walang-salang 
pagtatanong, ngunit isa na tinuturing na 
nagdududa sa Salita ng Diyos: “Oo, sinabi ba 
ng Diyos?” Ang tugon ng babae ay nagsiwalat 
na nahulog siya sa tusong pagsalakay sa 
Salita ng Diyos:

• Sa halip na sabihing malayang 
makakakain ang tao sa bawat puno ng 
hardin (Gen 2:16), sinabi ng babae na 
“maaari silang kumain ng bunga ng mga 
punongkahoy sa hardin.” Pinahina nito 
ang kabutihan ng Diyos.

• Sinabi ng babae na hindi pinahintulutan 
ng Diyos na hawakan nila ang bunga 
ng puno ng pagkakilala ng mabuti at 
masama. Gayunpaman, hindi ito sinabi 
ng Diyos sa Genesis 2:16-17. Nagdagdag 
ang babae sa Salita ng Diyos.

• Sinabi ng Diyos na kung kumain ang 
tao ng ipinagbabawal na prutas, siya 
ay “walang pagsalang mamamatay.” 
Gayunman, sinabi ng babae na “baka 
kayo mamatay”, kaya pinahina ang 
babala ng Diyos ng parusa sa pagsuway.

Nang maramdaman ang tagumpay, 
ipinahayag ng ahas na “Tunay na hindi kayo 
mamamatay”, na lubusang itinatanggi ang 
pangakong kaparusahan ng Diyos. Nang 
makita ng babae na ang bunga ay mabuti 
para sa pagkain, (pagnanasa ng laman), 
kaaya-aya sa mata (pagnanasa ng mga mata) 
at nakapagpaparunong (pagmamalaki sa 
buhay), nahulog siya sa panlilinlang, kawit, 
linya at pabigat!

PAGMUMUNI: (Basahin ang 1 Juan 2:15-
17.)

PANALANGIN: O Ama, pigilan mong 
mahulog ako sa mga kasinungalingan ni 
Satanas.



BIYERNES, SETYEMBRE 9
2 MGA TAGA-CORINTO 11:3-4
MGA KAWIKAAN 19:27 

“Sapagka’t kung yaong paririto
ay mangaral ng ibang Hesus…”

MAGING MAINGAT NA TAGAPAKINIG

Bakit nababahala si Pablo na ang mga taga-
Corinto ay maaaring malinlang? Ito ay 
dahil ang mga taga-Corinto ay nagpakita ng 
hilig na magmahal ng kasinungalingan. Sa 
kanilang kawalang-muwang, sila ay kumilos 
nang hindi naiiba sa mga Cristiyanong taga-
Galacia na nalinlang ng maling ebanghelyo 
ng mga Judaizer. Ito ang naging dahilan na 
naibulalas ni Pablo sa Mga Taga-Galacia 1:6, 
“Ako ay namamangha na kaydali ninyong 
nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa 
tumawag sa inyo sa biyaya ni Cristo” (Gal 
1:6).

Ang makasalanang tao ay nakahandang 
makarinig ng kasinungalingan kaysa sa 
katotohanan. Kaya, isinulat ni propeta 
Isaias ang tungkol sa mga anak ng Israel na 
“mapanghimagsik na bayan, mga sinungaling 
na anak, mga anak na hindi didinig ng 
kautusan ng Panginoon: Na nagsasabi sa 
mga tagakita, Huwag kayong kumita; at sa 
mga propeta, Huwag kayong manghula sa 
amin ng mga matuwid na bagay, magsalita 
kayo sa amin ng mga malubay na bagay, 
manghula kayo ng mga magdarayang bagay” 
(Isa 30:9-10).

Ang Kawikaan 19:27 ay nagbibigay ng 
mabuting payo kung paano tayo dapat 
maging maingat na mga tagapakinig: 
“Magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng 
aral na nagliligaw lamang mula sa salita 
ng kaalaman.” Ang panawagan ay para 
magsagawa ng pag-unawa.

Ang mga taga-Berea ay isang magandang 
halimbawa ng maingat na tagapakinig. 
Nang turuan sila ni Pablo, maingat silang 
nagsaliksik sa Kasulatan araw-araw upang 
suriin kung ang itinuro sa kanila ay naaayon 
sa katotohanan ng Diyos. Nang malaman 
nila na iyon nga, malugod nilang tinanggap 
ito bilang Salita ng Diyos nang buong 
kahandaan ng pag-iisip.

Sa kasamaang palad, ngayon ay may mga 
naghahanap ng maraming guro upang 
bigyang kasiyahan ang nangangati nilang 
tainga at makalaman na pagnanasa. Kapag 
hinihingi ng tapat na pangangaral na harapin 
ang kanilang kasalanan, nagagalit sila at 
tumatalikod hanggang sa makakita sila ng 
tagapagsalita na nagbibigay kasiyahan sa 
kanila. Ganyan ang mga niloloko at nadadala 
ng daya. Mag-ingat!

PAGMUMUNI: Ano ang ibig sabihin ng 
pagiging Cristiyanong Bereano?

PANALANGIN: O Ama, tulungan mo 
akong maging matalino sa aking naririnig.



SABADO, SETYEMBRE 10
2 MGA TAGA-CORINTO 11:5-12
1 MGA TAGA-CORINTO 9:3-18

“Ako’y hindi naging pasan sa kanino man…”

HUWAG MANGARAL PARA
SA PAKINABANG

Nauna na nating nakita sa 2 Mga Taga-
Corinto 10 kung paano sinukat ng mga 
kalaban ni Pablo ang iba sa kanilang 
sariling mga pamantayan upang mailagay 
ang kanilang mga sarili sa patungan. Ang 
maka-Diyos na pag-uugali ni Apostol Pablo, 
sa kabilang banda, ay parang isang liwanag 
na naglantad sa kanilang madilim na mga 
gawa. Upang maisulong ang kanilang sarili, 
kailangan nilang bahiran ang mga gawa ni 
Pablo at gawin itong hindi kanais-nais sa 
paningin ng mga tao. Nagkaroon pa sila ng 
lakas ng loob na pataasin ang kanilang sarili 
sa ibabaw ni Apostol Pablo, na ginagawa ang 
kanilang mga sarili na “super-apostol” (2 
Cor 11:5).

Ang panuntunan ni Pablo ay hindi kailan 
man mangaral para sa pakinabang. Nauna 
na niyang ipinahayag sa 1 Mga Taga-Corinto 
9:18, “Ano nga kaya ang aking gantimpala? 
Na kung ipinangagaral ko ang ebanghelyo 
ay ang ebanghelyo ay maging walang bayad, 
upang huwag kong gamiting lubos ang aking 
karapatan sa ebanghelyo.” Ang mga kalaban 
ni Pablo ay nasa isang suliranin ngayon, dahil 
ang kanilang panuntunan ng pangangaral ay 
ibang-iba: ginagamit nila ang relihiyon para 
sa pakinabang. May hilig sila sa sarili nilang 
tiyan at hindi sa kaluluwa ng mga tao. Ang 
pagtanggi ni Pablo na kunin ang anumang 
kita ay nagpakita sa kanila kung sino sila.

Nauna nang ipinaliwanag ni Pablo ang 
kanyang panuntunan ng pangangaral sa 
1 Mga Taga-Corinto 9. Kaakibat ng talata 
ngayon, makikita natin na ayaw ni Pablo na 
tumanggap ng anumang kabayaran mula 
sa mga taga-Corinto dahil ayaw niyang 
maging pabigat sa simbahan ng Corinto. 
Bukod dito, ayaw niyang magkaroon ng 
sapantaha ang sinuman na nangangaral siya 
para sa pera. May kagustuhan lamang siya 
na maaaring makilala ng mga Cristiyanong 
taga-Corinto si Cristo na ipinako sa krus. 
Gamit ang isang pagmamalabis, inaangkin 
niya na ninakawan niya ang mga simbahan 
sa Macedonia, dahil ang mga simbahang 
ito ay hindi tahasang sapilitan na tustusan 
siya. Walang batayan ang mga paratang ng 
mga kalaban. Si Pablo bilang isang tunay 
na mangangaral ay patuloy na nangangaral, 
may bayad o walang bayad!

PAGMUMUNI: Ang isang tunay na 
mangangaral ay mangangaral ng Salita ng 
Diyos.

PANALANGIN: O Ama, bigyan mo kami ng 
mga tapat na mangangaral upang pakainin 
ang Iyong mga tao.



ARAW NG PANGINOON, SETYEMBRE 11
2 MGA TAGA-CORINTO 11:13-15
ISAIAS 14: 12-15

“…Sapagka’t si Satanas man ay 
nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan.”

MGA MANGGAGAWA
NG PANLILINLANG (I)

Sa pamimintuho noong Setyembre 4, nakita 
natin kung paano ang mga kalaban ni Pablo 
ay pinaratangan siya ng pagkakait sa kanila 
ng pagkakataong maglingkod. Bakit ginawa 
iyon ni Pablo? Ang 2 Mga Taga-Corinto 
11:13-15 ay nagbibigay sa atin ng dahilan: 
sa unang banda, ang mga naghahanap ng 
gayong pagkakataon ay hindi tunay na mga 
manggagawa ni Cristo. Kaya, si Pablo bilang 
isang may-pananagutan na Apostol ay 
kailangang bantayan ang simbahan mula sa 
gayong mga tao. Katulad nito, ang sinumang 
tapat na pastor ay dapat ding sumunod sa 
parehong yapak.

Una, tinawag ni Pablo ang kaniyang 
mga kalaban na “huwad na apostol.” Sila 
ay “huwad” dahil hindi sila itinalaga 
ng Diyos sa ganoong katungkulan at 
pagtawag. Gayunpaman, nagpanggap sila 
na mayroong gayong tawag at gumanap na 
may kapangyarihan sa kawan ng Diyos. Ang 
habiling ipinarating nila ay salungat din sa 
Salita ng Diyos. Hindi sila “super-apostol” 
tulad ng kanilang inaangkin, kundi mga 
“hindi tunay na apostol.”

Ikalawa, tinawag ni Pablo ang kaniyang mga 
kalaban na “mapanlinlang na manggagawa.” 
Ang pananalitang ito ay tumutukoy sa 
kung paano sila naging katulad ng kanilang 
espirituwal na ama na si Satanas, ang ama ng 
kasinungalingan.

Ang mga Cristiyanong taga-Corinto ay hindi 
dapat magtaka na ang kasinungalingan ay 
napakadaling makakapasok sa simbahan 
sa pamamagitan ng mga taong nagpakilala 
sa kanilang sarili bilang mga banal na mga 
nagsasanay at guro ng relihiyon. Bakit? 
Dahil si Satanas mismo ay madalas na 
nagkukunwaring anghel ng liwanag. Si 
Satanas ay hindi nagpapakita ng kanyang 
sarili na parang isang nilalang na may 
dalawang sungay at isang tinidor, gaya ng 
madalas na inilalarawan sa alamat. Upang 
manlinlang, dapat siyang magmukhang 
kaakit-akit sa tao. Ang buong hinagap ay 
madalas na si Satanas ay “nahikayat ang 
mga tao sa pamamagitan ng mga sapantaha 
na tila kaakit-akit sa ibabaw,” ngunit ang 
kanyang tunay na kalikasan ay kadiliman 
at hindi liwanag” (Kent). Gayon din sa mga 
huwad na guro na pumasok na may dalang 
hindi tunay na mga kakayahan ngunit 
walang tunay na espirituwalidad.

PAGMUMUNI: Ano ang ilang marka ng 
mga huwad na guro?

PANALANGIN: O Ama, tulungan mo 
akong makilala ang totoo sa mali.



LUNES, SETYEMBRE 12
2 MGA TAGA-CORINTO 11:13-15
JUDAS 4

“…sapagka’t siSatanas man ay
nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan.”

MGA MANGGAGAWA
NG PANLILINLANG (II)

Binanggit ni Rev. Timothy Tow kung paano 
nagbabala ang Kasulatan tungkol sa pitong 
kasinungalingang ito na maghahangad na 
linlangin ang mundo:

1. Mga Huwad na Cristo (Mat 24:24)

2. Mga Huwad na Propeta (Mat 24:24)

3. Mga Huwad na Saksi (Mat 26:60)

4. Mga Huwad na Apostol (2 Cor 11:13)

5. Mga Huwad na Kapatid (2 Cor 11:26)

6. Mga Huwad na Akusador (2 Tim 3:3)

7. Mga Huwad na Guro (2 Ped 2:1)

Ang mga taong ito ay magmumukhang 
katulad ng sinumang karaniwang tao 
ng relihiyon. Kaya, sa pamamagitan ng 
pagpapakita ng kabanalan, sila ay papasok 
sa mga kongregasyon nang hindi nalalaman. 
Ang ilan sa mga gumagapang na ito ay 
maaaring maging mga kaibigan o mahal 
natin sa buhay. Tama ang sinabi ni McIntire, 
“Ang pinakamapanglalang na mga tukso ay 
nanggagaling sa ating mga mahal sa buhay. 
Si Satanas ay madalas na lumalapit sa atin sa 
pamamagitan ng matalik na kaibigan kung 
saan tayo ay lubos na nagtitiwala. Kaya, 
ang tukso ay nagiging mapanglalang at 
makapangyarihan.”

Ito ang nasa isip ni Apostol Pablo nang 
binalaan niya ang mga matatanda sa Efeso 
na “magsisilitaw sa mga kasamahan din 
ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga 
bagay na masasama, upang mangagdala 
ng mga alagad sa kanilang hulihan” (Gawa 
20:20). Ang simbahan ngayon ay dapat na 
magbantay!

Gayunpaman, sa kabila ng kasuklam-suklam 
na paraan ng mga taong ito, binabanggit ng 
Kasulatan ang kanilang tiyak na paghatol at 
kaparusahan (2 Cor 11:15). Ang mga hukbo 
ni Satanas ay hindi kailanman mananaig 
laban sa mga pintuan ng kaharian ng Diyos.

PAGMUMUNI: Nabubuhay tayo sa 
panahon ng matinding panlilinlang at 
pagtalikod.

PANALANGIN: O Ama, ingatan mo ako sa 
mga lalang ng diyablo.



MARTES, SETYEMBRE 13
2 MGA TAGA-CORINTO 11:16-21
2 MGA TAGA-CORINTO 11:1

“Sapagka’t pinagtitiisan ninyo na may
kasayahan ang mga mangmang…”

“PAGYAYABANG” BILANG TANGA

Si Apostol Pablo ay hindi isa na madalas 
magsalita tungkol sa kanyang mga personal 
na tagumpay. Sa tuwing gagawin niya, 
mabilis niyang ituturo na ang mga ito ay 
makakamit lamang sa pamamagitan ng 
biyaya ng Diyos.

Gayunpaman, ibinalita ni Apostol Pablo ang 
ilan sa kanyang mga personal na tagumpay 
dito sa 2 Mga Taga-Corinto 11, kahit na may 
labis na pag-aatubili. Bakit niya ginawa iyon?

1. Sinasalakay ng mga kalaban ni Pablo ang 
kanyang pagka-Apostol na ibinigay sa 
kanya ni Cristo. Sa paggawa nito, ang mga 
huwad na manggagawa ng kasamaan ay 
sinisira ang gawain ni Cristo at nililigaw 
ang marami sa kongregasyon ng 
simbahan sa Corinto. Ang mga suliranin 
ay mapanganib. Kung si Pablo ay isang 
tunay na Apostol, kung gayon ang 
kanyang habilin ay dapat na malugod na 
tinanggap. Gayunpaman, kung si Pablo 
ay isang huwad na Apostol, ang kanyang 
buong ministeryo ay pag-uusapan, at ang 
habilin na kanyang ipinangaral ay dapat 
tanggihan. Kaya, ang suliranin ay dapat 
na mabilis na matugunan at tapusin bago 
ito magdulot ng karagdagang pinsala sa 
simbahan ni Cristo.

2. Upang itaguyod ang kanilang sarili, 
sinira ng mga kalaban ni Pablo ang 
kanyang pagkatao at mga kakayahan. 
Upang ipagtanggol ang kanyang pagka-
Apostol, naging kinakailangan para 
kay Pablo na ihayag ang kanyang mga 
kakayahan, upang mapabulaanan ang 
mga paratang ng kanyang mga kalaban.

“Gayunpaman, may mga pagkakataon na 
kailangan ang mga personal na paliwanag. 
Upang maiwasan ang mga baluktot na 
pahayag, walang batayan na tsismis, o 
tahasan na paninirang-puri, o upang 
ipagtanggol ang kapakanan o karangalan, ng 
iba, maaaring tungkulin ng isa na ituwid ang 
talaan, kahit na ang isa ay dapat ipagsapalaran 
ang pakikiramdam ng kaasiwaan. Tiyak na 
mahalaga na ipagtanggol ang katotohanan at 
maiwasan ang pagbaluktot ng katotohanan 
kapag ang gawain ng Panginoon ay 
nasasangkot” (Kent).

PAGMUMUNI: Paano ko ibahagi ang aking 
patotoo?

PANALANGIN: O Ama, nawa’y lagi kong 
tandaan na ibigay sa Iyo ang kaluwalhatian.



MIYERKULES, SETYEMBRE 14
2 MGATAGA-CORINTO 11:22-23
2 MGA TAGA-CORINTO 1:8-11

“Sino ang nanghina at ako’y hindi 
nanghina, sino ang napapatisod,

at ako’y di nagdaramdam?”

ANG C.V. NG ISANG APOSTOL

Pagkatapos maitatag ang mga dahilan para 
sa “pagyayabang” tungkol sa kanyang mga 
kakayahan, si Apostol Pablo ay nagpatuloy 
sa pagbibigay ng isang paglalarawan ng 
kanyang ministeryo. Pansinin, gayunpaman, 
kung paano ipinagmamalaki ni Pablo, hindi 
ang kanyang natamo, kundi sa mga kahinaan 
at paghihirap na kanyang dinanas habang 
siya ay nagpagal para kay Cristo.

Una, maaaring ipinagmalaki ng ilan sa mga 
kalaban ni Pablo ang kanilang lahing pagka-
Hudyo. Gayunpaman, si Pablo ay hindi sa 
anumang paraan mas mababa sa aspetong 
ito, dahil ipinanganak siya ng mga magulang 
na mga Hudyo (2 Cor 11:22). Bukod dito, 
kung sila ay nag-aangkin na sila ay mga 
ministro ni Cristo (na kung saan sila ay hindi 
– kaya sinabi ni Pablo na siya ay nagsalita 
bilang isang tanga), kung gayon si Pablo 
sa lahat ng kahulugan ay nagsumikap at 
nagdusa ng higit pa kaysa sa mga tinatawag 
na “mga super-apostol”.

Inilalarawan ng 2 Mga Taga-Corinto 11:24-
25 kung paano madalas pagmalupitan si 
Pablo kung saan sinikap niyang ipangaral 
ang ebanghelyo. Siya ay hinampas hanggang 
sa pinakamataas na pagkatakda ng batas na 
tatlupu’t siyam na guhit ng limang beses 
bago isulat ang liham.

Ang 2 Corinto 11:26-27 ay tumatalakay sa 
lawak ng kanyang mga paglalakbay. Ang 
mga paglalakbay na ito ay naisakatuparan 
sa panahong wala ang transportasyong 
magagamit ngayon.

Higit pa rito, si Pablo ay hindi madalas na 
tinatanggap ng mga tao. May mga kabilang 
sa mga Hentil na napopoot sa kanya dahil 
ang habiling dinala niya ay magbubunga 
sa pagwawakas ng mga gawaing idolatroso. 
Itinuring siya ng karamihan bilang isang 
erehe. At habang nakikipagsapalaran siya 
sa mga kapatid, may mga hindi totoo na 
lumaban sa kanya. Bilang isang Apostol, 
madalas na kailangang tumayong mag-isa si 
Pablo.

Sa kabilang banda, ang mga bulaang apostol 
ay nag-aalala lamang para sa kanilang 
sariling mga tiyan. Magiging handa ba sila 
sa gayong mga pagdurusa? Hindi gayon, 
sapagkat sa unang tanda ng kaguluhan ay 
tatakas sila, sapagkat sila ay mga upahan 
lamang.

PAGMUMUNI: Ipagmamalaki ko ang aking 
mga kahinaan kay Cristo.

PANALANGIN: O Ama, tulungan mo 
akong maging handang magdusa alang-
alang kay Cristo.



HUWEBES, SETYEMBRE 15
2 MGA TAGA-CORINTO 11:32-33
MGA GAWA 9:23-31

“Ako’y magmamapuri sa mga bagay
na nauukol sa aking kahinaan.”

MAGLUWALHATI SA
SARILING KAHINAAN (I)

Ang pagsasama ng 2 Mga Taga-Corinto 
11:32-33 pagkatapos ng kapasyahan ni Pablo 
sa 2 Mga Taga-Corinto 11:31 ay kadalasang 
nakalilito sa mga komentarista. Bakit 
kailangan ni Pablo na isama ang kanyang 
pagtakas mula sa Damascus sa isang kaing 
(Gawa 9:25)?

Marahil ang isang magandang sagot 
ay tingnan ang mga talatang kasunod 
ng bersikulo 33 (i.e., 2 Cor 12:1-10). 
Malapit nang isulat ni Pablo ang tungkol 
sa kanyang kakaibang karanasan na siya 
ay dinala hanggang sa ikatlong langit na 
hindi naranasan ng sinuman sa kanyang 
panahon. Gayunpaman, iginiit ni Pablo 
na ito ay isang pangyayari na hindi niya 
gustong ipagmalaki. Sa halip, mas gusto 
niyang ipagmalaki ang kanyang mga 
kahinaan (2 Cor 12:5). Ang sanaysay kung 
gayon ay hindi dapat hayaan ng isang tao 
ang tagumpay na mapunta sa kanyang ulo, 
sa halip ay mapagpakumbabang purihin 
ang Panginoon para sa Kanyang biyaya sa 
paglilingkod.

Sa pag-iisip nito, nakikita natin kung paano 
umaangkop ang 2 Mga Taga-Corinto 11:32-
33 sa pangkalahatang pangangatwiran ng 
pagtatangol ni Pablo. Maaaring natuwa 
ang mga mga kalaban ni Pablo sa kung 
gaano kahina si Pablo sa pagtakas mula sa 
Damascus. Maaari rin nilang ipahiwatig na 
si Pablo ay isang gumagawa ng kaguluhan, 
na itinuturo na ang mga simbahan ay 
nagkaroon ng katahimikan sa buong Judea, 
Galilea at Samaria noong si Pablo ay nasa 
Tarsus (Gawa 9:31).

Sino si Aretas sa bersikulo 32? Ayon kay 
Kent, si Aretas ay malamang na si Aretas 
IV, ang hari ng mga Nabatean, na ang 
kabisera ay Petra. Marahil ang haring ito 
ay nagkaroon ng hikayat sa lungsod ng 
Damascus sa pamamagitan ng isang lupang-
sakop ng mga Nabatean. Ang mga Hudyo 
ay humingi ng tulong sa kanya upang 
makakuha ng higit pang mga tao upang 
alisin si Pablo. Dahil dito, ang pagtakas ni 
Pablo ay lalong naging kahanga-hanga. Sa 
kabila ng mga pagkakataon laban kay Pablo, 
gumawa pa rin ng paraan ang Diyos para 
makatakas siya.

Hangga’t hindi pa natatapos ang ating 
gawain sa lupa, iingatan ng Diyos ang ang 
ating pananatili sa mundong ito.

PAGMUMUNI: Nakikita ng Diyos na 
nararapat na maluwalhati ang Kanyang 
pangalan sa pamamagitan ng mahihinang 
mga kasangkapan.

PANALANGIN: Nawa’y ang pangalan ni 
Cristo ay mapalaki sa aking kahinaan, O 
Ama.



BIYERNES, SETYEMBRE 16
2 MGA TAGA-CORINTO 12:1-6
2 MGA TAGA-CORINTO 11:30-31

“…ngunit sa aking sarili
hindi ako magluwalhati…”

NAGLUWALHATI SA KAHIN
AN NG ISA (II)

Ang mga kalaban ni Pablo ay natuwa sa 
pag-ihip ng kanilang trumpeta tungkol sa 
kanilang mga katangian at mga nagawa. 
Upang ipakita na ang gayong pagmamapuri 
ay walang kabuluhan at mailagay ang 
kaniyang mga kalaban sa kanilang mga lugar, 
nagpatuloy si Pablo sa “pagmamalaki bilang 
isang hangal” hinggil sa isang karanasan na 
wala pang nakaranas sa kaniyang panahon. 
Gayunpaman, maingat na inilarawan ni 
Pablo ang karanasan sa ikatlong panauhan 
(cf. 2 Cor 12:2, “May kilala akong isang tao 
kay Cristo”), upang hindi makaakit ng hindi 
nararapat na pamimitagan sa kanyang sarili.

Ang karanasan ni Pablo ay natatangi para sa 
sinumang tao sa kanyang panahon dahil siya 
ay “itinaas” sa ikatlong langit. Ang “ikatlong 
langit” na ito ay tinatawag na “paraiso” sa 
2 Corinto 12:4 at tumutukoy sa tahanan 
ng Diyos. (Ang unang langit ay tumutukoy 
sa himpapawid na kalangitan ng lupa, 
habang ang ikalawang langit ay tumutukoy 
sa kalawakan.) Doon sa ikatlong langit ay 
narinig niya ang mga pagsasalita na hindi 
siya pinahintulutang sabihin sa sinumang 
tao (2 Cor 12:4). 

Ang karanasan ay isang napakagandang 
natatanging karapatan na ipinagkaloob 
ng Panginoon kay Pablo. Maaari bang 
ipagmalaki ng sinuman sa mga “super 
apostles” ang gayong karanasan? Hindi, 
wala ni isa! Paano nga nila masasabing mas 
mataas sila kay Apostol Pablo. 

Gayunpaman, nananabik si Pablo na 
manatili sa likuran at ibigay ang lahat ng 
kaluwalhatian sa Diyos. Batid ang pag-uugali 
ng tao na luwalhatiin ang ibang tao, si Pablo 
ay mabilis na nagbabala laban sa paggawa 
sa kanyang mas dakila kaysa kung anuman 
siya (2 Cor 12:6). Kaya, sinabi ni Pablo sa 
2 Corinto 12:5 na mas gugustuhin niyang 
ipagmalaki ang kanyang mga kahinaan. 
Hindi ito dapat isipin na ipinagmamalaki ni 
Pablo na dumaan sa labis na pagdurusa para 
kay Cristo at binibitin ang mga pangyayaring 
ito sa kanyang leeg tulad ng mga pansarili 
na parangal. Sa halip, nagagalak si Pablo na 
ang kamahalan at kadakilaan ng Diyos ay 
napatunayan kapag gumamit Siya ng isang 
mahinang kasangkapan tulad ni Pablo. Ang 
Diyos, at tanging ang Diyos lamang, ang 
dapat magkaroon ng lahat ng kaluwalhatian.

PAGMUMUNI: (Basahin ang 2 Cor 12:10.)

PANALANGIN: Nawa’y maging handa 
akong maging hindi makabuluhan habang 
naglilingkod ako sa Iyo, Ama.



SABADO, SETYEMBRE 17
2 MGA TAGA-CORINTO 11:13-15
JOB 2:1-13; 31

NAGLUWALHATI SA KAHIN
AN NG ISA (III)

Alam ng Panginoon na ang kakaibang 
karanasan ni Pablo sa ikatlong langit ay 
maaaring magpapalaki ng ulo niya. Kung 
si Pablo ay kumuha ng kaluwalhatian sa 
karanasang iyon, hindi siya magiging 
iba sa mga nagpaparatang sa kanya na 
naghahangad na isulong ang sarili.

Kaya naman, para panatilihing 
mapagpakumbaba si Pablo, binigyan ng 
Panginoon si Pablo ng “tinik sa laman”. May 
iba’t ibang pananaw sa pagkakakilanlan ng 
“tinik sa laman” na ito. Ang ilan sa mga 
pananaw na ito ay kinabibilangan ng: (1) Ang 
mga kalaban ni Pablo na walang humpay na 
umatake sa kanya; (2) maka-demonyong 
panliligalig (dahil ang “tinik sa laman” na 
ito ay kilala rin bilang “ang mensahero ni 
Satanas”);(3) isang pisikal na karamdaman 
tulad ng matinding pananakit ng ulo, 
problema sa mata o iba pang sakit. Ang 
manunulat na ito ay may hilig sa pangatlong 
pananaw. Anuman ang pagkakakilanlan 
ng “tinik” na ito, nagsilbing paalala ito kay 
Pablo na siya ay isang tao lamang, at hindi 
mas mataas sa mga inilagay ng Panginoon 
sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ang 
lahat ng tao ay maaaring makasalanan na 
nangangailangan ng biyaya, o makasalanan 
na naligtas sa pamamagitan ng biyaya.

Bakit kaya ang “tinik sa laman” ay tinatawag 
na “isang mensahero ni Satanas”? Ang 
paraan para maunawaan ito ay isaalang-
alang ang mapagpahintulot na kalooban ng 
Diyos sa aklat ni Job. Ang mga karamdaman 
ni Job ay dulot ni Satanas, bagama’t ito ay 
pinahintulutan ng Diyos. Sa katulad na 
paraan, ang “tinik sa laman” ni Pablo ay dulot 
ni Satanas, ngunit ito ay pinahintulutan ng 
Diyos upang manatiling mapagpakumbaba 
si Pablo.

Tulad ni Pablo, kung minsan, maaaring 
pahintulutan ng Panginoon na dumating 
ang ang mga paghihirap sa ating buhay 
upang mapanatili tayong mapagpakumbaba. 
Kapag naranasan natin ang tagumpay, 
maaari tayong matuksong iugnay ito 
sa ating sariling kabutihan. Malaking 
pagkakamali! Ang mga paghihirap sa ating 
buhay samakatuwid ay magpapanatili sa 
atin na maalala kung gaano natin kailangan 
ang Diyos. Sa gayon, yakapin ang ating mga 
krus, at magpatuloy!

PAGMUMUNI: Paano ko dapat tingnan 
ang mga suliranin at kapighatian ng buhay?

PANALANGIN: Ama, panatilihin mo 
akong mapagkumbaba para sa paglilingkod 
sa iyo.



ARAW NG PANGINOON, SETYEMBRE 18
2 MGA TAGA-CORINTO 12:9-10
MGA AWIT 23:1

“Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo…”

SAPAT ANG BIYAYA NG DIYOS

Ipinakikita ng Diyos ang Kanyang biyaya 
(i.e. hindi nararapat na tulong) sa maraming 
paraan. Una, binibigyan Niya tayo ng 
biyayang kaligtasan sa pamamagitan ng 
pagtubos sa atin mula sa ating kasalanan 
sa pamamagitan ng ating Panginoon at 
Tagapagligtas na si Hesu-Cristo (Efe 2:8-10). 
Pangalawa, Siya ay patuloy na nagbibigay 
sa atin ng pang-araw-araw na pagkain, 
upang tayo ay mabuhay sa araw-araw para 
sa Kanyang kaluwalhatian (Mat 6:11, 33). 
Ikatlo, ibinahagi Niya sa Kanyang mga anak 
ang mga tiyak na espirituwal na kaloob 
upang magamit nila ang mga kaloob na ito 
upang magtayo ng simbahan (Efe 4:8-16).

Hindi inalis ng Panginoon ang tinik sa 
laman ni Pablo, ngunit sinabi lamang na 
ang Kanyang biyaya ay sapat para kay 
Pablo. Dito, ang katagang “biyaya” ay 
tumutukoy sa banal na pagpanig ng Diyos sa 
pagtulong kay Pablo na tuparin ang kanyang 
paglilingkod sa Diyos bilang isang Apostol 
ni Hesu-Cristo. Nais ng Diyos na matutunan 
ni Pablo na ang daan tungo sa tagumpay sa 
ministeryo ay sa pamamagitan ng walang 
tigil na pag asa kay Cristo at sa Kanyang 
Salita. Hindi niya dapat pahintulutan ang 
kanyang sarili na maging mapagmataas, na 
isipin na siya ay nagkakahalaga ng anumang 
bagay sa labas ni Cristo Hesus. Sa kabilang 
banda, kung patuloy siyang lalakad kasama 
si Cristo at hingin ang Kanyang tulong, 
tutulungan siya ni Cristo na malampasan 
ang lahat ng mga paghihirap kabilang ang 
kanyang tinik sa laman.

Ang talata sa araw na ito gayundin ay 
nagtuturo sa atin tungkol sa matulunging 
kalooban ng Diyos (tingnan ang 
pamimintuho ng Hulyo 22). Ang pangakong 
tulong ng Diyos habang naglilingkod tayo sa 
Kanya ay hindi nangangahulugang kawalan 
ng mga pagsubok at hamon. Subalit, ang 
Diyos ay tutulungan tayo sa mga paghihirap 
na ito. Ang kailangan lang nating gawin 
ay magtiwala sa Kanya at lumakad ayon 
sa Espiritu, at walang pagkukulang sa mga 
mapagkukunan upang maisakatuparan 
ang Kanyang kalooban. Ang matulunging 
kalooban, na wastong naunawaan, ay 
hahantong sa malaking pampatibay-loob 
para sa naghihirap na santo. Walang kulang 
para sa Cristiyano na sumusunod sa kanyang 
mabuting Pastol!

PAGMUMUNI: Ano ang itinuturo sa 
akin ng matulunging kalooban tungkol sa 
paglilingkod?

PANALANGIN: Ama, nawa’y umasa ako 
sa Iyong biyaya sa bawat araw habang 
naglilingkod ako sa Iyo.



LUNES, SETYEMBRE 19
2 MGA TAGA-CORINTO 12:11-13
MGA HEBREO 2:3-4

“Tunay na ang mga tanda ng isang apostol
ay ginawa sa inyo…”

ANO ANG HIMALA?

Itinuturo sa atin ng Hebreo 2:3-4 ang tatlong 
aspeto ng isang tunay na himala. Una, ang 
mga katagang “kababalaghan” (terasi) at 
“mga himala” (dunamesi, ibig sabihin, 
mga gawa ng kapangyarihan at lakas) ay 
nagtuturo sa atin na ang isang tunay na 
himala ay napalooban ng “supernatural” na 
kapangyarihan na nagbibigay pangpukaw 
sa pagkamangha at pagtataka. Ikalawa, 
ang mga pananalitang “Nagpapatotoo din 
ang Diyos sa kanila” at “mga kaloob ng 
Espiritu Santo” ay nagtuturo sa atin na ang 
isang tunay na himala ay dapat gagawin ng 
Diyos. Sa kabilang banda, inilalarawan ng 
Kasulatan ang mga “supernatural” na gawa 
ni Satanas bilang “mga kahanga-hangang 
kasinungalingan” (2 Tesa 2:9). Ikatlo, ang mga 
terminong “signs” (sēmeion), “confirmed” at 
“bearing witness” ay nagtuturo sa atin na ito 
ay isang pangyayari (senyales) na tumuturo 
sa mga pahiwatig na mas malaki kaysa sa 
mismong pangyayari.

Mayroong tatlong pangunahing 
kapanahunan ng mga himala sa kasaysayan 
ng Bibliya. Ang mga himalang ito ay nagsilbi 
ng isang tiyak na layunin. Ang unang yugto 
ay sa panahon ng Exodo. Ginawa ang mga 
himala upang malaman ng kapwa mga 
taga-Ehipto at ng mga anak ni Israel na ang 
PANGINOON ang tanging buhay at tunay 
na Diyos (tingnan ang Exo 8:10; 14:4; 16:12). 
Ang ikalawang kapanahunan ay dumating 
noong panahon nina Elias at Eliseo. Ang 
mga tao noon ay pinagsama ang pagsamba 
kay Yahweh sa mga huwad na diyos ng mga 
bansa tulad nina Baalim at Astaroth. Muli, 
ang mga himala ay ginawa upang ipakita na 
ang PANGINOON ay ang tanging buhay at 
tunay na Diyos para sa pagpapanumbalik ng 
dalisay na pagsamba (1 Hari 18:36-40). Ang 
ikatlong panahon ng mga himala ay noong 
panahon ng ministeryo ni Cristo at ng mga 
Apostol sa lupa. Ginawa ang mga ito upang 
“maniwala kayo na si Hesus ang Cristo, ang 
Anak ng Diyos; at upang sa pananampalataya 
ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan 
ng kanyang pangalan” (Juan 20:30-31).

Sa pagkumpleto ng biblikal na panuntunan, 
ang mga tanda at kababalaghang ito ay 
tumigil na (1 Cor 13:8-13). Tayo ngayon ay 
may mas tiyak na Salita ng Propesiya (2 Ped 
1:19) upang maging gabay natin

PAGMUMUNI: Paano ako dapat tumugon 
nang tama sa mga himala sa Bibliya?

PANALANGIN: Ama, turuan mo akong 
mahalin ang mas tiyak na Salita ng Propesiya.



MARTES, SETYEMBRE 20
2 MGA TAGA-CORINTO 12:11-13
MARCOS 16:14-18

“…sa mga palatandaan,
at mga kababalaghan, at

makapangyarihang mga gawa.”

ANG MGA PALATANDAAN
NG ISANG APOSTOL

Upang kutyain si Apostol Pablo, sinabi ng 
kanyang mga kalaban na siya ay napag-
iwanan na ng iba pang mga Apostol, 
sapagkat siya ay naging isang Apostol na 
huli kaysa sa iba.

Upang salungatin ito, ipinakita ng 
Apostol kung paano niya nagawa ang 
mga palatandaan ng mga Apostol sa 
pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. 
Gaya ng nakikita sa pamimintuho kahapon, 
ang mga palatandaang ito (sēmeion) ay 
mga supernatural na gawa na ginawa sa 
kapangyarihan ng Diyos upang ipakita ang 
mga pahiwatig na mas malaki kaysa sa mga 
pangyayari mismo.

Sa Marcos 16:14–18, sinabi ni Hesus sa 
mga Apostol na sasamahan sila ng mga 
palatandaan kapag naglilingkod sila sa 
Panginoon. “At ang mga palatandaang ito 
ay susunod sa mga nagsisisampalataya; Sa 
aking pangalan sila ay magpapalayas ng mga 
demonyo; sila ay magsasalita ng mga bagong 
wika; Sila ay kukuha ng mga ahas; at kung 
umiinom sila ng anumang nakamamatay 
na bagay, hindi ito makakasama sa kanila; 
ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa 
mga maysakit, at sila’y gagaling” (Mar 16:17–
18). Ang mga ito ay ibinigay ng Panginoon 
upang mapatunayan ang kanilang 
natatanging apostolikong ministeryo. Kaya, 
maaari rin nating sabihin na ang mga ito ay 
mga palatandaan na pag-aari o kasama ng 
isang Apostol.

Tulad ng ibang mga Apostol, nagawa rin ni 
Pablo ang mga mahimalang palatandaang 
ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng 
Diyos. Ang isang magandang halimbawa ay 
ang talaan sa Gawa 19:11-12 ng ministeryo 
ni Pablo sa Asya, kung saan nagturo siya ng 
dalawang taon sa paaralan ni Tirano.

Ang simbahan sa Corinto ay sa gayon, 
hindi mababa sa pagsunod sa tapat na 
pamumuno ni Apostol Pablo. Kung ito sa 
anumang paraan ay mas mababa, ito ay 
sa kadahilanang hindi nito kinatigan si 
Pablo sa kanyang mga gawaing misyonero 
(tinanggihan ni Pablo ng kabayaran mula 
sa kanila), habang ang iba ay masigasig sa 
kanilang suporta. Ang iglesya sa Corinto ay 
dapat matutong “humatol ng matuwid na 
paghatol” (Juan 7:24).

PAGMUMUNI: Mag-ingat sa modernong 
kilusang Charismatic.

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
sundin ang pananampalataya ng mga tunay 
na lingkod ni Cristo.



MIYERKULES, SETYEMBRE 21
2 MGA TAGA-CORINTO 12:14-18
1 MGA TAGA-TESALONICA 3:8

“Hindi ako magiging pabigat sa iyo…”

PASANIN O PAGPAPALA?

Lahat ng mapagmahal at may-pananagutan 
na mga magulang sa lupa ay naghahangad 
na ibigay ang pinakamahusay sa kanilang 
mga anak. Tinitiyak nila na ang lahat ng 
pangangailangan ng kanilang mga anak 
ay naibibigay upang sila ay mabigyan ng 
maayos na buhay. Ang pagmamahal ng mga 
magulang ay nagdidikta na sila ay magiging 
pagpapala at hindi isang pasanin ng kanilang 
mga anak.

Bilang espirituwal na ama ng mga 
taga-Corinto, inuuna lagi ni Pablo ang 
pangangailangan ng simbahan. Kaya, sinabi 
niya sa 2 Corinto 12:14: “Sapagkat ang mga 
anak ay hindi dapat maglaan para sa mga 
magulang, kundi ang mga magulang para sa 
mga anak.”

Ang huling pagdalaw ni Pablo sa Corinto ay 
isang masakit at matinding pagdalaw (2 Cor 
2:1). Si Pablo ay nagnanais na ang kanyang 
susunod na pagdalaw ay hindi magiging 
gayon. Upang hindi maging pabigat sa 
simbahan, si Pablo ay patuloy na hindi 
tatanggap ng kabayaran mula sa simbahan sa 
Corinto para patahimikin ang mga paratang 
ng kanyang mga namimintas. Hindi dapat 
magkaroon ng hindi pagkakaunawaan na si 
Pablo ay nasa ministeryo para sa pera. Kaya, 
para sa kanyang susunod na paglalakbay (i.e. 
ang kanyang ikatlong pagdalaw), sasagutin 
din ni Pablo ang kanyang sariling mga gastos 
sa paglalakbay.

Narito ang isang magandang panuntunan 
para sa atin na naglilingkod. Sa tuwing tayo 
ay naglilingkod, hinahangad nating maging 
isang pagpapala sa halip na isang pasanin 
sa iba. Ito ay totoo lalo na sa tuwing tayo 
ay naglalakbay o bumibisita sa iba. Isa rin 
itong pangunahing panuntunan sa mga 
paglalakbay sa misyon.

Pagkatapos ay isinara ni Pablo ang kanyang 
argumento sa pamamagitan ng pagbanggit 
kay Tito na kanyang ipinadala para bisitahin 
ang mga taga-Corinto nang malaman ang 
kalagayan ng kawan ng Diyos. Si Titus 
ay katulad ding huwaran sa mga taga-
Corinto, na hindi naghahangad ng anumang 
pakinabang mula sa kanila. Ito ang puso ng 
lahat ng tunay na nagmamalasakit sa mga 
banal. Ito ang puso ng lahat ng espirituwal 
na magulang. Nawa’y bigyan tayo ng 
Panginoon ng ganoong pusong maglingkod, 
hindi para sa pakinabang o gantimpala.

PAGMUMUNI: Biyaya ba ako o pasanin sa 
iba?

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
maging biyaya at hindi pasanin sa mga 
banal.



HUWEBES, SETYEMBRE 22
2 MGA TAGA-CORINTO 12:19-21
MGA TAGA-COLOSAS 1:25-29

“Sapagkat natatakot ako
…na ako’y masumpungan
ninyo na hindi ninyo nais.”

MGA KINAKATAKUTAN
NG ISANG PASTOR

Bilang Apostol at espirituwal na pinuno 
ng simbahan sa Corinto, ang taimtim na 
hangarin ni Pablo ay “iharap ang bawat tao 
na sakdal kay Cristo Hesus” (Col 1:28). Nais 
niyang lumago ang simbahan sa kanyang 
pagpapatotoo para kay Cristo at para sa mga 
banal na “lumago sa biyaya, at sa pagkakilala 
sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si 
Hesu-Cristo” (2 Ped 3:18). Bilang isang 
lingkod ni Cristo, alam niya ang kanyang 
pananagutan sa harap ng Diyos. Kaya, 
gagawin niya ang lahat ng bagay para sa 
espirituwal na kabutihan ng bayan ng 
Diyos. Ang kanyang pinakamalaking takot 
ay ang mga banal ay nanatiling bata sa 
kanilang pananampalataya na may kaunting 
espirituwal na pag-unlad. Isang trahedya 
kung ang simbahan ay hindi naiiba sa 
mundo.

Bagama’t nagdala si Titus ng magandang ulat 
tungkol sa mga Cristiyanong taga-Corinto, 
ang nakaraang pagdalaw ay gumatong ng 
ilang alalahanin kay Pablo na ang ilang mga 
problema ay nagpapatuloy sa simbahan ng 
Corinto. Maaaring malugod na tinanggap 
ng mga taga-Corinto si Tito, ngunit gayon 
din kaya ang pagtanggap nila kay Pablo? 
Nabibigatan pa rin ba sila sa ilang mga 
kasalanan (2 Cor 12:21)?

Alalahanin mula sa 1 Mga Taga-Corinto 
na ang iglesya sa Corinto ay dinapuan ng 
sektaryan nasa mundo na espiritu. Bagamat 
ang simbahan ay lumago sa bilang sa 
paglipas ng mga taon, ang pareho ay hindi 
masasabi patungkol sa kanilang espirituwal 
na paglago. Marami pa rin ang espirituwal 
na wala pa sa gulang at nagpakita ng mahalay 
na pag-iisip at pamumuhay. Nabahala si 
Pablo na ang mga maaring suliranin na ito 
ay umiiral pa rin sa kongregasyon. Sa gayon 
ay gumamit siya ng walong sa 2 Mga Taga-
Corinto 12:20 upang ilarawan ang mga 
suliraning ito na inaasahan niyang hindi 
na makikita sa simbahan sa Corinto: “mga 
pagtatalo mga pagka-inggit, mga galit, mga 
alitan, mga paninirang-puri, mga bulong, 
mga pagmamataas, mga kaguluhan.” 
Magkakaroon ba ng away at alitan dahil 
sa paninibugho? Mananatili ba ang 
paninirang-puri at mga tsismis na sumisira 
sa mga kapatid? Nawa’y huwag pangalanan 
ang mga ito sa mga banal!

PAGMUMUNI: Tulungan mo akong 
maging totoo sa harap ng Panginoon.

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
umunlad sa espirituwal na buong paglaki.



BIYERNES, SETYEMBRE 23
2 MGA TAGA-CORINTO 13:1
DEUTERONOMIO 17:2-13

“Sa bibig ng dalawa o tatlong saksi…”

WALANG MAPANGAHAS
NA PAGHATOL (I)

Nilinaw ni Apostol Pablo na bagama’t umaasa 
siya para sa isang mas magiliw na pagbisita 
sa Corinto sa ikatlong pagkakataon, ang 
kanyang kaamuan ay hindi dapat ipagkamali 
na kakulangan ng pagkilos. Ang disiplina 
ay ipapataw sa mga patuloy na sumisira sa 
kapayapaan ng simbahan sa pamamagitan 
ng kanilang masasamang paraan at ‘di 
kanais-nais na mga katuruan.

Ang mga huwad na apostol, mga guro at mga 
kapatid sa iglesya sa Corinto ay gumamit ng 
mga maling paratang at paninirang-puri 
laban sa mga humahadlang sa kanilang mga 
daan. Ginawa nila iyon dahil wala sa kanila 
ang katotohanan. Gayunpaman, kapag 
hinatulan ng mga santo ang isang usapin, 
hindi nila ito ginawa nang walang kabuluhan 
o gumawa ng mapangahas na mga paghatol. 
Ang bawat usapin ay dapat hatulan ayon sa 
katibayan at katotohanan.

Ang panuntunan ng “dalawa o tatlong 
saksi” ay nag-ugat sa Lumang Tipan na 
panghukuman na pamamaraan ng Israel. 
Ang isang sipi na nagtuturo ng panuntunang 
ito ay ang Deuteronomio 17:2-13. Ang 
batas ay naguutos na sa tuwing may sakdal 
na ginawa sa sinumang lalaki o babae na 
sumamba sa huwad na mga diyos, dapat 
gawin ang nararapat na pagsusumikap 
upang malaman kung ang paratang ay 
totoo. “At nasabi sa iyo, at iyong narinig, at 
masipag na nagtanong, at, narito, totoo, at 
ang bagay ay tiyak, na ang gayong kasuklam-
suklam ay ginawa sa Israel” (Deut 17:4). Ang 
paratang ay hindi dapat kunin sa sabi-sabi 
ng isang tao ngunit mula sa maraming saksi. 
Kung pagkatapos ay napatunayan na ang 
paratang ay totoo, gayon ang kongregasyon 
ay dapat na gawin ang kanilang bahagi 
upang magpataw ng wastong paghatol. Ang 
kanilang mga kamay ay hindi dapat maging 
maluwag sa paggawa nito, simula una sa 
mga saksi.

Sa pagsasabuhay, ang mga tao ay madalas 
na magdadala ng mga piraso ng kaalaman at 
alingawngaw sa atin. Habang naririnig natin 
ang mga salitang ito, mag-ingat sa paggawa 
ng mapagpalagay na paghatol. Huwag 
magmadali sa pagtalon sa mga pagtatapos. 
Laging maging masigasig na hanapin ang 
katotohanan ng bagay bago gumawa ng 
anumang mga paghatol.

PAGMUMUNI: Mag-ingat sa mga walang 
basehang bulungan at tsismis.

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
huwag maging mapagpalagay sa aking mga 
paghatol.



SABADO, SETYEMBRE 24
2 MGA TAGA-CORINTO 13:1
MATEO 18:15-17

“Sa bibig ng dalawa o tatlong saksi…”

WALANG MAPANGAHAS
NA PAGHATOL (II)

 Ang panuntunan ng Lumang Tipan ng 
“dalawa o tatlong saksi” ay matatagpuan 
din sa pamamaraan ng Bagong Tipan 
ng pagdidisiplina sa simbahan. Ang 
pamamaraang ito ay nakabalangkas para sa 
atin sa Mateo 18:15-17:

• Makipag-usap nang sarilinan sa 
makasalanan.

• Kung hindi nagtagumpay, magsama ng 
isa pang kapatid upang makipag-usap sa 
kanya.

• Kung hindi nagtagumpay, dalhin ang 
usapin sa simbahan (i.e. ang lupon ng 
mga matatanda).

• Kung ang makasalanan ay tumangging 
magsisi, ngunit patuloy na maghimagsik, 
hayaang ang tao ay ituring na isang 
pagano.

Tinitiyak ng pamamaraang ito na walang 
gagawing walang kabuluhang paghatol 
patungkol sa disiplina ng simbahan. 
Binibigyan din nito ang makasalanan ng 
bawat pagkakataon na magsisi bago siya 
bigyan ng mas mahigpit na disiplina.

Sa kabilang banda, kapag napatunayang 
totoo ang paratang at hindi nagsisisi ang 
nagkasala, dapat na isagawa ang tamang 
disiplina. Gaya ng nakikita sa naunang mga 
pamimintuho, ang suliranin ng simbahan 
sa Corinto ay ang kanyang pagtanggi na 
disiplinahin ang isang lalaking nangalunya sa 
kanyang madrasta. Ang gawain ay nalaman 
ng publiko dahil ang makasalanan ay ginawa 
ito nang lantaran. Kung hindi mapipigilan, 
ang pangalan ni Cristo ay dadalhin paibaba. 
Ang iba sa simbahan ay maaaring lumakas 
ang loob na gawin din ito. Kaya, dapat 
walang pagtatakip tungkol sa suliraning ito. 
Laking pasasalamat natin na ang disiplinang 
ito ay nagdulot ng mabuting bunga para sa 
nagkasala na nagsisi sa kanyang kasalanan (2 
Cor 2). Kaya, hiniling ni Pablo na maibalik 
ang lalaki sa samahan ng simbahan.

Ang disiplina ng Simbahan ay dapat 
palaging isagawa nang may matinding 
pagkakaramdam at karunungan. Ito ay 
dapat palaging isinasagawa sa pag-ibig at 
hindi kailanman para sumira. Dapat walang 
mapagpalagay na paghatol.

PAGMUMUNI: Bakit mahalaga ang 
disiplina sa simbahan?

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
maging maingat sa aking mga paghatol at 
pagpapasya.



ARAW NG PANGINOON, SETYEMBRE 25
2 MGA TAGA-CORINTO 13:1-4
MATEO 11:29

“Hindi ako magpapatawad…”

ANG KAAMUAN
AY HINDI KAHINAAN

Pagkatapos ng nakaraang “matinding” 
pagdalaw ni Pablo sa Corinto, ninais ni 
Pablo ang mas mainit at mas magiliw na 
ikatlong pagdalaw sa lunsod. Gayunpaman, 
ang kanyang kaamuan ay hindi dapat 
ipagpalagay bilang kahinaan. Bagama’t 
sinisikap niyang maging banayad sa mga 
taga-Corinto gaya ng nararapat sa bawat 
mabuting ministro (tingnan ang 2 Tim 2:24; 
1 Tesa 2:7), gayunpaman, magiging matatag 
siya sa mga hindi nagsisisi na sumasalungat 
sa ganap na Salita ng Diyos. Sa matibay na 
paghahangad, ipinahayag ni Pablo, “Hindi 
ako magpapatawad” (2 Cor 13:2), sapagkat 
ang pagtatakip ng gayong mga bagay ay 
pagsira sa simbahan ng Diyos.

May mga tila nag-iisip na ang kaamuan 
at kahinahunan ay nangangahulugan ng 
pagtanggi na kumilos laban sa kasalanan. 
Ang mga salita ni Pablo sa talatang ito ay 
lumalaban sa gayong pag-iisip. Ang pagiging 
maamo ay hindi pagiging “duwag”. Ang mga 
Cristiyano ay hindi dapat maging kalugod-
lugod sa mga tao kundi maging kalugod-
lugod sa Diyos.

Gayunpaman, mayroon ding iba na tila 
itinuturing na kahinaan ang kahinahunan 
ni Pablo. Ang kanilang hinahangad ay isang 
malakas at awtoritaryan na pinuno. Sa mga 
taong ito, si Pablo ay nagturo sa kanila ng 
halimbawa ni Cristo. Habang si Cristo ay 
nasa lupa, ipinakita Niya ang “kahinaan” 
sa pamamagitan ng kusang pagpapasakop 
sa kahihiyan at pagdurusa hanggang sa 
krus upang mamatay para sa ating mga 
kasalanan. Kung hindi dahil sa “kahinaan” 
na ito ni Cristo, wala sana tayong kaligtasan. 
Laking pasasalamat natin na sa “kahinaang 
ito”, ang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag 
sa muling pagkabuhay ni Cristo. At sa 
muling pagkabuhay na ito magkakaroon 
tayo ng bagong buhay kay Cristo.

Sa katulad na paraan, dapat sundin ang mga 
yapak ni Cristo pagdating sa paglilingkod sa 
isa’t isa. Si Kent ay minsang nagsabi na dapat 
nating “ipakita sa iba’t ibang pagkakataon 
ang kapwa kahinaan ng hindi paghihiganti 
laban sa mga kalaban at ang muling 
pagkabuhay na kapangyarihan ng Diyos 
sa pagsasagawa ng Kanyang mga utos.” 
Ang kaamuan ng mga Cristiyano ay hindi 
dapat ipagkamali bilang kahinaan. Kaya’t 
maging maamo tayo ngunit matatag sa ating 
pakikitungo sa lahat ng tao.

PAGMUMUNI: Ang susi ay maging 
banayad ngunit matatag.

PANALANGIN: Ama, turuan mo akong 
maging maamo ngunit matatag.



LUNES, SETYEMBRE 26
2 MGA TAGA-CORINTO 13:5-10
MGA TAGA-FILIPOS 2:12-16

“Suriin ang inyong mga sarili, 
kung kayo ay nasa pananampalataya…”

PATUNAYAN NINYO ANG INYONG
MGA SARILI

Karamihan sa mga sulat sa Corinto ay 
ginugol sa pagsagot sa mga paratang ng 
mga tumutuligsa kay Pablo. Ang mga 
sumasalansang na ito ay nagbigay ng lilim at 
pagdududa sa mga kakayahan ng pagiging 
Apostol ni Pablo. Dahil ito ay nagpapahina 
sa ministeryo ng ebanghelyo, si Pablo ay 
walang mapagpipilian kundi ang mag-ukol 
ng maraming pagsisikap upang patunayan 
ang kanyang mga kakayahan.

Kapansin-pansin, ang mga terminong 
“suriin” at “patunayan” ay parehong salita 
ng pagsubok. Sila ay nagsasabi tungkol sa 
kung paano inilalagay sa ilalim ng maselang 
pagsusuri ang isang bagay upang patunayan 
ang pagiging tunay nito. Kaya, tinawag ni 
Apostol Pablo ang mga taga-Corinto upang 
patunayan ang pagiging totoo ng kanilang 
pananampalataya: “kung kayo ay nasa 
pananampalataya” (2 Cor 13:5). Ang tunay 
na pananampalataya ay dapat na isang buhay 
na pananampalataya kung saan ang bunga ng 
Espiritu ay dapat makikita. Kaya, ipinahayag 
ni Santiago sa kanyang sulat, “Ngunit alam 
mo ba, O taong walang kabuluhan, na ang 
pananampalatayang walang gawa ay patay?” 
(Santiago 2:20). Ganun din ang ipinayo ni 
Pablo sa Filipos 2:12 na ang mga Cristiyano 
ay dapat “magsikap ng inyong sariling 
kaligtasan na may takot at panginginig.”

Ang katagang “pasaway” sa mga talatang 
ito ay maaari ding isalin na “hindi 
naaprubahan.” Tiniyak ni Pablo na kapag 
ang kanyang ministeryo ay inilagay sa ilalim 
ng matapat na pagsisiyasat, ito ay magiging 
katanggap-tanggap sa harap ng Diyos at ng 
tao. Ang mga Cristiyanong taga-Corinto ay 
dapat ding maging masipag upang matiyak 
na ang kanilang pag-uugali at paglilingkod sa 
harapan ng Panginoon ay tanggap din (2 Cor 
13:7). Kapag napatunayan nila ang kanilang 
mga sarili na malakas sa espirituwal, si 
Pablo magiging higit na masaya na huminto 
sa pagpapakita ng anumang malakas na 
kapangyarihan (2 Cor 13:9). Mas gugustuhin 
niyang hindi humawak ng pamalo kundi 
magsaya sa harapan ng mga taga-Corinto.

Tungkulin ng bawat Cristiyano na patunayan 
ang kanyang sarili sa harap ng Panginoon. 
Paano ka naman?

PAGMUMUNI: Ang gawi ko ba ay 
katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon?

PANALANGIN: Ama, panatilihin mo 
akong tapat sa Iyo sa pamamagitan ng Iyong 
biyaya.



MARTES, SETYEMBRE 27
2 MGA TAGA-CORINTO 13:8
JUDE 3

“Sapagkat wala tayong magagawa
laban sa katotohanan,

ngunit para sa katotohanan.”

NANININDIGAN PARA
SA KATOTOHANAN (I)

Nabubuhay tayo sa isang mundo na walang 
gaanong pagmalasakit sa katotohanan. 
Ang mga lalaki ay gumagamit ng mga 
kasinungalingan at kabulaanan upang 
makamit ang kanilang mga makasariling 
layunin. Hangga’t naabot ang kanilang 
ninanais na kahihinatnan, walang pakialam 
kung ang katotohanan ay naitaguyod 
dahil “inibig ng mga tao ang kadiliman 
kaysa liwanag” (Juan 3:19). Bukod dito, 
dinadahilan nila ang kanilang mga sarili sa 
pagsasabing ang katotohanan ay kaugnayan 
at hindi ganap. Kung ano ang totoo at mabuti 
sa iyo ay maaaring hindi naaangkop sa akin.

Ang ipinagkaiba ni Apostol Pablo sa mga 
huwad na apostol ay ang kanyang sigasig 
sa katotohanan. Gagawin ng mga huwad 
na apostol ang anumang bagay para sa 
kasuklam-sulam na pakinabang. Kabilang 
dito ang pagtuturo ng kasinungalingan 
at paninirang-puri kay Apostol Pablo. 
Sa kabilang banda, Si Pablo ay palaging 
nanindigan para sa Diyos at sa Kanyang 
katotohanan, kahit na ito ay nakakasakit sa 
ilan. Hindi siya gagawa ng anumang bagay 
na salungat sa Salita ng Diyos, ngunit dinala 
ang kanyang sarili ayon sa Kasulatan. Kung 
nangangahulugan ito na kailangan niyang 
magdusa sa kawalan para sa katotohanan, 
gagawin niya ito, dahil ang kanyang budhi 
ay nakatali sa katotohanan na wala na siyang 
magagawang iba.

 Kaya, sa maikling pahayag na ito, inilahad 
ni Pablo ang diwa ng kanyang ministeryo 
sa kaibahan ng mga huwad. “Sa madaling 
salita, ipinagtatanggol at pinananatili niya 
ang karangalan ng kanyang ministeryo, 
hangga’t ito ay nakakabit sa katotohanan 
ng Diyos. ‘Ano ang kahalagahan nito sa 
akin? Sapagkat maliban kung ako ay may 
layuning itaguyod ang katotohanan, ang 
lahat ng kapangyarihan na aking aangkinin 
ay magiging huwad at walang batayan…’ 
Sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang na 
ito, gayunpaman, ipinapahayag niya, na ang 
tao, na nakikipaglaban at nagsusumikap 
para sa katotohanan lamang ay hindi ito 
mamasamain, kung kinakailangan ito ng 
pagkakataon, na ituring ng paghatol ng mga 
tao bilang isang walang kwenta, basta hindi 
ito makahahadlang sa kaluwalhatian ng 
Diyos, sa pagpapatibay ng Simbahan, at sa 
kapangyarihan ng tamang katuruan” (John 
Calvin).

PAGMUMUNI: Para sa katotohanan, at 
hindi laban sa katotohanan.

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
maging isang tao ng katotohanan.



MIYERKULES, SETYEMBRE 28
2 MGA TAGA-CORINTO 13:8
JUDE 3

“Sapagkat wala tayong magagawa
 laban sa katotohanan,

ngunit para sa katotohanan.”

NANININDIGAN PARA
SA KATOTOHANAN (II)

Si Paul ay isang tao na ang budhi ay 
nakatali sa katotohanan. Kaya, ang kanyang 
ministeryo ay isa rin sa katotohanan, 
kabaligtaran ng mga nagpaparatang sa 
kanya na nagsasagawa ng kasinungalingan 
at paninirang-puri.

Ang parehong espiritu ay natagpuan din 
sa repormador na si Martin Luther. Nang 
hilingin sa kanya na itanggi ang kanyang 
mga isinulat at turo sa katotohanan ng Banal 
na Kasulatan sa “Diet of Worms”, sumagot 
siya: “Maliban kung ako ay napapaniwala 
sa patotoo ng Kasulatan o sa malinaw na 
dahilan (sapagkat hindi ako nagtitiwala sa 
Papa o sa mga konseho lamang, dahil alam 
na alam na madalas silang magkamali at 
sumasalungat sa kanilang mga sarili), ako 
ay nakatali sa mga Kasulatan na aking sinipi 
at ang aking budhi ay bihag ng Salita ng 
Diyos. Hindi ko kaya at hindi ko babawiin 
ang anuman, dahil hindi ligtas o tama ang 
sumalungat sa konsensya. Tulungan nawa 
ako ng Diyos. Amen.” Ito talaga, ay isa 
ring tao na “walang magagawa laban sa 
katotohanan, kundi para sa katotohanan.” 

Habang papalapit tayo sa katapusan 
ng mga huling araw, magkakaroon ng 
malaking pagtalikod (Apostasia, 2 Tesa 
2:3). Magkakaroon ng paglaganap ng mga 
huwad na guro, huwad na propeta at maling 
katuruan. Ang kasamaan ay lalaganap at 
ang pag-ibig ng marami ay lalamig din (Mat 
24:12). Nakikita natin ito sa mundo ngayon 
kung saan maraming maling kilusan ang 
lumalaganap: Modernismo (isang pagtanggi 
sa mga batayan ng pananampalatayang 
Cristiyano), Neo-evangelicalism (isang 
diwa ng pakikipagsabwatan at pagtanggi sa 
Biblikal na paghihiwalay), Charismatism 
(isang pagtataguyod ng karanasan 
bilang tagapamagitan ng katotohanan) 
at Ecumenism (ang pagsasama-sama 
upang bumuo ng isang relihiyon sa isang 
mundo). Sa gayong panahon, handa ka bang 
tumayo sa pagsunod kay Pablo at ng mga 
repormador upang taimtim na ipaglaban 
ang pananampalataya (Jude 3)?

Sapagkat wala tayong magagawa laban sa 
katotohanan, kundi para sa katotohanan.

PAGMUMUNI: Ang mga Cristiyano ay 
hindi dapat magsagawa ng pang sitwasyon 
na diwa.

PANALANGIN: Ama, bigyan mo ako 
ng banal na lakas ng loob na kumapit sa 
katotohanan.



HUWEBES, SETYEMBRE 29
2 MGA TAGA-CORINTO 13:10
2 KAY TIMOTEO 4:2

“…baka pagiging nandiyan dapat
akong gumamit ng katalasan…”

ANG MINISTERYO NG BABALA

Ang ministeryo ng babala ay madalas na 
hindi sinasang-ayunan ngayon. Mayroong 
sumisigaw ng “magaang pangangaral” na 
may kakaunti o walang pangangaral sa 
“maasim” na mga katuruan ng Kasulatan. 
Kung may sinumang mangangaral ay 
tumuligsa sa kasalanan, siya ay aalisin 
kaagad sa pulpito!

Sa kabilang banda, si Pablo ay hindi umiwas 
sa pagbabala sa mga Cristiyanong taga-
Corinto tungkol sa kanilang makasalanang 
paraan sa mga sulat sa Corinto. Direkta 
siya sa pagsaway sa kanilang kamunduhan 
at paglayo sa tapat na daan. Ang dahilan 
ng paggawa nito sa kaniyang mga liham 
ay upang maiwasan ang pangangailangang 
gumamit ng mahigpit na pananalita sa 
kaniyang nalalapit na pagdalaw sa Corinto. 
Gayunpaman, kung ang situwasyon ay 
nangangailangan ng matatag na pagkilos, 
hindi magdadalawang-isip si Pablo na 
gumamit ng “katalasan” upang matugunan 
ang suliraning iyon.

Sa katulad na paraan, tungkulin ng pastor 
ng Bagong Tipan na makibahagi sa isang 
ministeryo ng babala. “Ipangaral mo ang 
salita; maging mabilis sa panahon, wala sa 
panahon; sumaway, sawayin, manghimok 
nang may mahabang pagtitiis at doktrina” (2 
Tim 4:2). Ang isang tapat na pastor ay dapat 
tuligsain ang kasalanan mula sa pulpito 
upang ang mga tao ng Diyos ay makaiwas 
sa kung ano ang huwad at masama. Ang 
isang tinawag na maging katulong na pastol 
ng kawan ng Diyos ay dapat gawin ang lahat 
ng kanyang makakaya upang bantayan ang 
Kanyang mga tupa.

Ang ministeryo ng babala ay nasa balikat 
din ng lahat sa kongregasyon. Itinuturo sa 
atin ng Colosas 3:16 na tayo ay umawit ng 
mga salmo, mga himno at mga espirituwal 
na awit upang magturo at magpaalala sa isa’t 
isa. Itinuturo din sa atin ng 1 Tesalonica 5:14 
na dapat nating bigyan ng babala ang mga 
matitigas ang ulo. Kung tayo ay magiging 
tagapag-ingat ng ating kapatid, dapat nating 
balaan ang isa’t isa na huwag humiwalay 
sa katotohanan. Ginagawa natin ito, hindi 
upang sumira, kundi upang patibayin ang 
isa’t isa sa pananampalataya. Magpaalala sa 
isa’t isa sa tamang espiritu!

PAGMUMUNI: Magbabala para patibayin 
ang iba sa pananampalataya, at huwag 
itaguyod ang sarili.

PANALANGIN: Ama, bigyan mo ang aking 
simbahan ng isang malakas na ministeryo 
ng babala.



BIYERNES, SETYEMBRE 30
2 MGA TAGA-CORINTO 13:11-14
MGA TAGA-EFESO 6:23-24

“…ang Diyos ng pag-ibig at
ang kapayapaan ay sumainyo.”

MGA MABUTING
PAGBATING KLERIKAL

Sa 2 Taga-Corinto 13:10, ipinahayag ni Pablo 
na hinahangad niya ang pagpapatibay ng 
mga banal sa Corinto at hindi ang kanilang 
pagkawasak. Ang pusong ito ni Pablo ay 
makikita sa pangwakas na pananalita ng 
liham. Ito ay higit na kapansin-pansin kung 
isasaalang-alang na ang simbahan sa Corinto 
sa maraming pagkakataon ay nagdulot 
ng labis na pananakit kay Apostol Pablo. 
Ngunit si Pablo ay may malakingpagtitiis 
sa mga taga-Corinto. Ito ang ibig sabihin ng 
pagiging mapagpakumbabang lingkod ng 
Panginoon.

Ano ang mabuting hangarin ni Pablo para sa 
simbahan sa Corinto (2 Cor 13:11)?

• “Maging ganap” – Si Pablo ay hindi 
nagsasalita tungkol sa walang kasalanang 
kasakdalan ngunit sa halip na ang mga 
Cristiyanong taga-Corinto ay dapat na 
lumago sa espirituwal na kapanahunan 
(cf.2 Ped 3:18).

• “Maging mabuti sa inyong kaaliwan” 
– Ito ang hangarin ni Pablo na ang 
mga Cristiyanong taga-Corinto ay 
makatagpo ng kanilang pampatibay-
loob at kaaliwan mula sa lahat ng mga 
uliraning pansimbahan mula kay Cristo.

• “Magkaisa” – Dapat isantabi ng mga 
Cristiyanong taga-Corinto ang kanilang 
tumututol na espiritu at magkaisa kay 
Cristo at sa Kanyang katotohanan upang 
itayo ang simbahan.

• “Mamuhay sa kapayapaan” – Ito ay isang 
masidhing pagpapayo na panatilihin 
ang kapayapaan sa simbahan. Ang 
kapayapaang ito ay hindi sa kapinsalaan 
ng katotohanan, ngunit isa na nakakamit 
sa pamamagitan ng pagsunod sa 
katotohanan (cf. Efe 4:3).

Nakamit ba ng liham ang layunin nito? 
Walang gaanong sinasabi sa Kasulatan, 
ngunit ang katotohanan na ang aklat ng 
Roma ay isinulat pagkatapos ng pagdalaw 
ni Pablo sa Corinto at ang tagumpay ng 
paglilikom para sa mga banal sa Herusalem 
ay waring nagpapahiwatig na tinanggap ng 
mga taga-Corinto si Pablo. Kung gayon, 
natuto ang simbahan mula sa mga suliranin 
nito at naging nasa tamang gulang sa 
Panginoon. Gayon din sana sa ating mga 
simbahan ngayon!

PAGMUMUNI: (Basahin ang Marcos 10:45)

PANALANGIN: Gawin mo akong lingkod 
na tulad ni Cristo, O Ama.


