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SABADO, OKTUBRE 1
JUAN 1:29-34
MIKAS 5:2-5

“Kahapon, ngayon, magpakailanman…”

ANG WALANG HANGGANG CRISTO

(Ang mga pagninilay sa buwang ito ay sa 
“Diyos Anak” ni Dan Ebert III).

Sa kabuuan ng Kasulatan mayroong 
maraming malinaw na mga pahayag hinggil 
sa katunayan na si Cristo ay umiral na bago 
ang kanyang pagsilang bilang isang tao. 
Ang Bibliya ay nagsasaad na ang pag-iral ni 
Cristo mula sa walang hanggang nakaraan 
ay isang katibayan na Siya ay Diyos.

Sa Lumang Tipan ang pinakamalinaw na 
pahayag na may kaugnayan sa walang 
hanggang pag-iral ni Cristo ay matatagpuan 
sa propesiya ni Mikas (Mik 5:2). Sa bahaging 
ito, hindi lang mayroon tayong propesiya na 
si Cristo ay ipapanganak sa Bethlehem ng 
Juda, kundi pati na rin ang isang tahasang 
pahayag na si Cristo ay umiral na mula sa 
walang hanggang nakaraan. Sinasabi ng 
Kasulatan na ang Kanyang paghayo, iyon 
ay, ang Kanyang aktibong pag-iral, ay mula 
sa kawalang-hanggan. Dahil may punto 
sa panahon nang tayo ay nabuo at umiral, 
kalimitan nating iniisip ang kawalang-
hanggan sa takda ng panahon na hinaharap. 
Ngunit sa Diyos, ang kawalang-hanggan 
ay umaabot ang saklaw sa magkabilang 
direksyon sapagkat, yamang laging umiiral, 
Siya ay walang simula.

Ngayon ay tangan lamang natin ang 
isang sulyap sa walang hanggang Cristo. 
Gayunman umpisa nating makikita ang 
Kanyang dakilang pag-ibig para sa mundo 
na yaong iniwan Niya ang Kanyang walang 
hanggang tahanan sa kaluwalhatian ng 
langit upang magkaloob ng kaligtasan para 
sa isang mundong-sinumpa ng kasalanan (1 
Ped 2:24). Ngunit sa isang sulyap lamang ng 
mga bagay na ito ay dapat maglagay sa ating 
mga puso ng higit na pagkalugod sa kung 
gaanong lubos ang nagawa ng Diyos para sa 
atin.

Dapat nating palaging paalalahanan ang 
ating sarili na ang dakilang mensaheng 
ito ng pag-ibig at kaligtasan ay hindi natin 
maipapaalam sa mga hindi pa ligtas kung 
tayo, bilang Kanyang mga anak, ay hindi 
mamumuhay ng may pagsunod sa Salita 
ng Diyos at magpapatotoo sa Ebanghelyo. 
Kung talagang gusto nating malaman ang 
mga pagpapala ng Panginoon, dapat tayong 
mamuhay sa pagsunod sa Kanyang Banal na 
Salita (Santiago 1:22-25).

PAG-IISIP: Ano nga ba ang pinapatunayan 
ng walang hanggang pag-iral ni Cristo.

PANALANGIN: Ama, nagpapasalamat ako 
sa Iyo na kami ang mga pakay ng Iyong 
dakilang pag-ibig.



ARAW NG PANGINOON, OKTUBRE 2
JUAN 6:32-38
HEBREO 1:1-4

“…Si Jesus ay di nagbabago.”

ANG WALANG HANGGANG CRISTO
SA BAGONG TIPAN

Sa araw na ito ay magpapatuloy tayo sa ating 
pagninilay sa walang hanggang pag-iral 
ni Cristo. Ang Bagong Tipan ay madalas 
na nagbubukadkad ng mga doktrina na 
may higit na detalye at kalinawan kaysa 
sa Lumang Tipan. Ito ay totoo tungkol sa 
pagtuturo ng pag-iral ni Cristo mula sa 
walang hanggang nakaraan. May malaking 
diin na inilagay sa katotohanang ito dahil ito 
ay isang katunayang malakas na kumakatig 
sa Kanyang pagka-Diyos.

Si Juan na tiga-bawtismo ay isinugo ng Diyos 
upang ihanda ang daan para sa pagdating ni 
Cristo. Kaniyang sinabi na bagaman at si 
Cristo ay lumitaw sa lupa kasunod niya, Siya 
ay umiral na bago siya (Juan 1:30).

Si Jesus mismo ay tinukoy ang Kanyang 
walang hanggang pag-iral. Pagkatapos 
pakainin ang limang libo, itinuro Niya ang 
katotohanang ito sa lipon na sumunod 
sa Kanya sa Capernaum. Maaaring ito na 
ang pinakamalaking lipon na tinuruan 
ng Panginoon sa Kanyang ministeryo sa 
lupa. Sa panahon ng Kanyang pagtuturo sa 
“Ang Tinapay ng Buhay,” nilinaw ni Jesus 
ang Kanyang pag-angkin na siya ay Diyos 
mula sa kawalang-hanggang nakaraan. Sa 
maikling paghahayag na ito, sinabi ni Jesus 
sa apat na magkakaibang pagkakataong 
na Siya ay nagmula sa langit. Nagdulot ito 
ng pagmamaktol sa sila-silang mga Judio 
sapagka’t itinangi nila ang kaisipan na Siya 
ay Diyos na nagkatawang-tao. Kinikilala 
lamang nila Siya bilang anak ni Jose, ang 
karpintero. Sinabi ni Jesus ng tatlong beses 
sa talumpating iyon na Siya ay ipinadala 
ng Diyos Ama. Binigyang-diin Niya na 
samantalang walang taong nakakita sa Ama, 
Siya ay kasama Niya mula sa kawalang-
hanggan (Juan 6:32-38, 41-50). Dito ay 
malinaw na itinatag ni Jesu-Cristo ang 
Kanyang pagka-Diyos at ang Kanyang pag-
iral mula sa walang hanggang nakaraan.

Sa panahon ng kahirapan o kahinaang-
loob, ang katotohanang ito ay dapat 
magpaganyak sa atin. Gaano man katindi 
ang pagsubok, tulutan nating kumuha ng 
lakas-loob alalahaning tayo ay mga lingkod 
ng walang hanggang Diyos na nagbibigay ng 
kapangyarihan sa atin upang mamuhay sa 
pagsunod sa kanya.

PAG-IISIP: Ano ang kinalalaman ng 
walang hanggang pag-iral ni Cristo sa ating 
kaligtasan?

PANALANGIN: Ama, Ikaw ang walang 
hanggang umiiral na Diyos na siyang tangan 
kami sa Iyong kamay.



LUNES, OKTUBRE 3
JUAN 1:1-5
COLOSAS 1:15-20

“Lahat ay maaaring magbago…”

ANG POSISYON NI CRISTO
SA WALANG HANGGANG NAKARAAN

Ating isinasaalang-alang ang paksa ng pag-
iral ng Panginoong Jesu-Cristo sa kawalang-
hanggang nakaraan. Ang katotohanang ito 
ay itinuro din ni Apostol Juan. Binuksan 
niya ang Kanyang ebanghelyo na may 
pahayag hinggil sa mahalagang paksang ito 
(Juan 1:1, 30). Muli, sa kanyang unang sulat, 
binanggit ni Juan ang walang hanggang pag-
iral ni Cristo (1 Juan 1:1; 2:13a).

Ang Kasulatan ay hindi lamang nagtuturo 
na si Cristo ay umiral na bago ang Kanyang 
kapanganakan bilang tao, ngunit nagbibigay 
din sa atin ng ilan na pag-unawa sa Kanyang 
katungkulan at gawain sa kawalang-
hanggang nakaraan. Si Apostol Pablo ay 
nangaral ng pag-iral ni Cristo mula sa 
kawalang-hanggang nakaraan. Sa kanyang 
pagtuturo, malinaw niyang inilagak si 
Cristo sa kaibabawan ng lahat ng nilalang, at 
sinabing lahat ng bagay ay nilikha “ niya, at 
para sa kanya” at “sa pamamagitan niya ang 
lahat ng bagay ay nakabatay” (Col 1:15-17).

Ang kaugnayan ni Jesu-Cristo sa Diyos 
Ama ay ipinakita sa unang kabanata 
ng Ebanghelyo ni Juan. Ang “Salita” na 
binanggit dito ay si Cristo na ating makikita 
mula sa mga sumusunod na talata. Ang 
Salita ay tinawag na Liwanag at tinuran na 
nagkatawang-tao at nanahan kabilang sa 
sangkatauhan (Juan 1:1, 4, 14). Magkagayon 
ang tinuran ni Juan na tiga-bawtismo kay 
Jesus, “Ito siya na aking tinutukoy” (Juan 
1:15). Bilang siyang Verbo kung gayon si 
Cristo ay umiral na sa panimula. Hindi 
lamang ang Anak ang Lumikha ng lahat ng 
mga bagay kundi sa Kanyang kapangyarihan 
ay tangan-tangan ang sangnilikha at 
pinapanatili itong gumagana (Col 1:17, cf. 
Heb 1:2-3).

Dahil ang walang hanggang pag-iral at 
pagka-Diyos ni Cristo ang

pinaka-inaatakeng mga punto ng 
pananampalataya, mahalagang ipaalala 
natin sa ating sarili kung ano ang itinuturo 
ng Kasulatan tungkol sa mga bagay na ito. 
Ang ating pananampalataya ay magiging 
matatag lamang kapag malinaw sa atin 
hinggil sa turo ng Kasulatan.

PAG-IISIP: Bakit dapat na malinaw sa akin 
ang tungkol sa mga doktrina ng Kasulatan?

PANALANGIN: Ama, nagpapasalamat ako 
sa Iyong kapangyarihan na nagtataguyod sa 
sansinukob ay nagtataguyod sa mga taong 
may pananampalataya.



MARTES, OKTUBRE 4
EXODO 3:1-6
FILIPOS 2:6-11

“…ngunit hindi kailanman si Jesus!”

ANG MGA THEOPHANIES

Sa seryeng ito ng debosyonal, sinisikap 
nating isaisip muli ang mga katotohanan 
mula sa Kasulatan tungkol sa ating 
Panginoon upang tayo ay magkaroon ng 
pamumuhay na mas malapit sa Kaniya.

Ating nang isinasaalang-alang ang 
mahalagang katotohanan na si Cristo ay 
umiral mula pa sa simula dahil Siya ang 
walang hanggang Diyos. Ang teolohikong 
taguri na “theophany” ay nangangahulugang 
na pagpapakita ng Diyos. Ang isang 
Christophany kung gayon ay ang pagpapakita 
ni Cristo. Mayroong maraming mga dahilan 
upang maniwala na ang mga pagpapakita ng 
Anghel ng Panginoon sa Lumang Tipan ay 
sa katunayan mga Christophany. Isa sa mga 
dahilan sa paniniwalang ito ay ang Anghel 
ng Panginoon ay Diyos. Kinilala ni Hagar 
ang katotohanang ito (Gen 16:10-13). Nang 
ialay ni Abraham si Isaac, nakilala niya na 
ang Anghel ng Panginoon na nagpakita 
sa kanya ay talaga nga na ang Diyos (Gen 
22:11-12). Ito ay maliwanag din sa himala 
ng nagniningas na palumpong nang ang 
Anghel ng Panginoon ay nagpakita kay 
Moises (Exodo 3:2-4).

Ang katotohanang ito na ang Anghel ng 
Panginoon ay Diyos, pinapasugpong ng 
dalawang sumunod na mga katunayan ay 
dapat maghantong sa atin upang pagtibayin 
na ang Anghel ng Panginoon ay katunayan 
nga ng pagpapakita ni Cristo. Ang Anghel 
ng Panginoon ay ang lantarang pagpapakita 
ng Diyos. Ang Panginoong Jesus ay hindi 
lamang ang lantarang pagpapakita ng Diyos 
sa Bagong Tipan, ngunit itinanyag din na 
walang taong nakakita sa Diyos maliban 
sa pamamagitan ni Cristo na naghayag 
sa Kanya (Juan 1:18). Yamang si Cristo 
ay dumating sa pagkatawang-tao upang 
ipakita ang Diyos sa mundo, wala na tayong 
makikita pa na paglitaw ng Anghel ng 
Panginoon.

Ang pagpapakita ni Cristo bilang Anghel ng 
Panginoon ay nagbibigay ng karagdagang 
patunay ng Kanyang pag-iral bilang Diyos 
mula pa sa simula. Kung paanong ang Anghel 
ng Panginoon ay nagpakita noong unang 
panahon sa mga tao ng Diyos sa pagkakataon 
ng kanilang pangangailangan, ay gayon din 
ngayon tinutugunan ng Tagapagligtas ang 
lahat ng ating pangangailangan habang tayo 
ay namumuhay ng may pagsunod sa Kanya. 
Nawa’y mapasigla tayo ng katotohanang ito.

PAG-IISIP: Ano ang itinuturo ng mga 
katunayang ito tungkol sa Anghel ng 
Panginoon.

PANALANGIN: Ama, nagpapasalamat 
ako sa Iyo sa pagtugon mo sa mga 
pangangailangan ng Iyong mga anak.



MIYERKULES, OKTUBRE 5
1 PEDRO 1:3-12
MGA GAWA 3:24-26

“Siya ay pawang kaibig-ibig.”

NANGAGSIPAGSALITA ANG MGA
PROPETA PATUNGKOL KAY CRISTO

Sa simula ng ating pagninilay-nilay sa Diyos 
Anak, isinaalang-alang natin ang Kanyang 
walang hanggang pag-iral. Ang pagiging 
Diyos at sa gayon ay umiiral mula sa 
kawalang-hanggang nakaraan, ang Anak ay 
nasa langit kasama ng Ama. Nagpapatuloy 
tayo sa ating pagmumuni-muni sa 
napakalaking paksang ito sa pamamagitan 
ng pagsasaalang-alang sa mga hula sa 
Lumang Tipan na nagsasabi ng tungkol 
sa pagparito ng Diyos Anak sa lupa upang 
tubusin ang sangkatauhan. Ang kamangha-
manghang katumpakan ng mga propesiyang 
ito ay malinaw na tumuturo sa pagiging 
banal na may-akda ng Banal na Kasulatan.

Ang mga propeta ay hindi lubos na 
naintindihan ang karamihan sa mga salitang 
ibinigay ng Banal na Espiritu tungkol sa 
pagdating ng Mesiyas. Kadalasan, ang mga 
katunayan tungkol sa una at ikalawang 
pagdating ni Cristo ay ibinigay ng sabay. 
Mangyari pa sa ating pagbabalik-tanaw 
ngayon sa mga propesiyang ito ng Lumang 
Tipan, malinaw na maiintindihan natin ang 
mga ito. Sa kabila ng kanilang kahirapan 
sa ganap na pag-intindi ng mga salita na 
ibinigay sa kanila ng Banal na Ispirito, ay 
lubos na pinaniwalaan ng mga propeta na 
darating ang Tagapagligtas. At sinaliksik nila 
ang Kasulatan sa pagnanasang matuto nang 
higit pa tungkol sa dakilang pangyayaring 
ito (1 Ped 1:10-11).

Sa panahon ng Kanyang ministeryo sa lupa, 
inangkin ni JesuCristo na tinutupad Niya 
ang lahat ng sinabi ng mga propeta tungkol 
sa Mesiyas. Siya ay tiyak na pinangalanan 
ang iba’t ibang bahagi ng Lumang Tipan, 
na nagpapahiwatig na sa mga ito Siya ay 
binabanggit (Lucas 24:44). Malinaw ito na 
isang pangunahing paksa ng propesiya sa 
Lumang Tipan ay ang pagdating ni Cristo 
(Gawa 3:24-26; 10:43).

Ang katuparan ng propesiya sa Bibliya ng 
Panginoon ay nagsisilbing lakas-loob sa 
atin bilang Kanyang mga tao. Dapat itong 
maging ipaalala sa atin sa kahalagahan ng 
paglalaan ng panahon upang pag-aralan 
ang mga detalye ng Kasulatan. Ito ay isinulat 
upang tagubilinan tayo hinggil sa ating 
Diyos at ating pananampalataya.

PAG-IISIP: Ano ang matututunan ko sa 
katumpakan ng propesiya sa Bibliya?

PANALANGIN: Ako ay nagpapasalamat 
sa Iyo, Ama, at ginawa Mo akong bahagi ng 
Iyong walang hanggang layunin.



HUWEBES, OKTUBRE 6
MGA GAWA 13:26-33
GENESIS 12:1-4

“Siya ay aking Minamahal.”

ISANG MAPAGHIMALANG 
KAPANGANAKAN

Isang pangunahing propetikong paksa 
ng Lumang Tipan ay ang pagdating ng 
Tagapagligtas. Mangangailangan ng isang 
buong aklat upang matalakay nang masusi 
ang lahat ng kamangha-manghang tumpak 
na mga propesiya hinggil kay Cristo. Sa ating 
maikling pag-aaral ay isasaalang-alang natin 
ang ilan lamang sa mga propesiyang ito.

Ang pangako hinggil sa Tagapagligtas 
ay ibinigay kay Abraham. Sinabihan siya 
na ang Tagapagligtas ay magmumula sa 
kanyang mga inapo at ang buong mundo 
ay pagpapalain dahil sa kanya (Gen 12:3). 
Magmula noon ay hinanap na ng mga Hebreo 
ang Tagapagligtas na ito. Sa paglipas ng mga 
taon ay nagbigay ang Diyos ng karagdagang 
paghahayag tungkol sa Tagapagligtas. Ang 
Bagong Tipan ay tumiyak na si Cristo ay 
isinugo upang tuparin ang pangakong 
ibinigay kay Abraham (Mga Gawa 13:23).

Kinikilala ng mga propeta sa Lumang 
Tipan na ang Tagapagligtas ay hindi isang 
ordinaryong tao. Nagpropesiya si Isaias na 
si Cristo ay ipanganganak ng isang birhen 
(Isa 7:14). Ang katuparan ng propesiyang 
ito ay nakatala sa mga Ebanghelyo (Mat 
1:20-23). Napagtanto ng mga propeta 
na ang Tagapagligtas ay Diyos dahil ang 
Kanyang Ama ay Diyos. Itinala ni David ang 
propesiyang ito sa Mga Awit at ipinahayag ni 
Pablo ang katuparan nito kay Cristo (Aw 2:7; 
Mga Gawa 13:33).

Ang isa pang kamangha-manghang 
propesiya tungkol kay Cristo ay ginawa 
daan-daang taon bago ang Kanyang 
kapanganakan. Ito ay hinggil sa katunayan 
na Siya ay ipanganganak sa Bethlehem (Mic 
5:2; Lucas 2:4).

Pagtingin sa mga propesiya na ito, dapat 
maikintal sa atin ang panganib ng pagsunod 
sa mga kaisipan ng tao sa halip na maingat 
na pag-aaral at pagsunod sa Kasulatan. 
Sa maraming siglo bago dumating ang 
Tagapagligtas, nangusap ang Banal na 
Kasulatan sa pangyayari. Ngunit nang 
dumating ang Tagapagligtas, kakaunti ang 
nakaaalam nito.Sa pagpili nilang sundin ang 
mga turo ng mga tao kaysa sa Kasulatan, 
sumala sila sa mga pagpapala ng Diyos. 
Nawa’y tayong mga tumatawag sa ating sarili 
na mga Cristiyano at mga nagmamahal sa 
Salita ng Diyos ay mag-ingat na katulad nito 
ay hindi natin sapitin.

PAG-IISIP: Anong dakilang aral ang 
matututuhan ko sa pagsilang ni Jesus?

PANALANGIN: Ama, sa Iyong pag-ibig 
ay pakiusap na pagkalooban ang Iyong 
masunuring mga anak.



BIYERNES, OKTUBRE 7
ISAIAS 53:1-6
GAWA 26:19-25

“Siya ang rosas ng Sharon…”

ANG KAHARIAN NG ISRAEL

Ang mga propeta ng Lumang Tipan ay 
nagsabi kapwa sa una at pangalawang 
pagdating ni Cristo. Nakita nila Siyang 
darating bilang isang matagumpay na 
Hari at isang itinakwil at nagdurusang 
Tagapagligtas. Binanggit nila Siya bilang 
isang dakilang pinuno ng mga tao ng Diyos 
na magdadala sa kanila ng tagumpay laban 
sa kanilang mga kaaway at bilang isang 
Ispiritwal na pinuno na magliligtas sa kanila 
sa kanilang mga kasalanan.

Karamihan sa mga Hebreo, tulad ng mga tao 
sa buong kahabaan ng panahon, ay kumuha 
mula sa salita ng Diyos ng mga bahagi na 
kaaya sa kanila at ipinagsawalang-bahala 
ang iba. Ang karamihan sa mga Israelita 
ay naghanap ng isang taong Tagapagligtas 
na ilalaan ng Diyos upang bigyan sila ng 
mga tagumpay sa larangan ng labanan at 
makapagtayo ng isang kaharian sa lupa.

Ipinagsawalang-bahala nila ang turo ng mga 
propeta na magkakaroon ng Tagapagligtas 
na mamamatay para sa kanilang mga 
kasalanan. Gayunpaman, napakalinaw ng 
Kasulatan sa katotohanang ito. Binanggit 
ng mga propeta ang tungkol sa pagtakwil, 
pagpapako sa krus, at pangwakas na 
kamatayan ng Tagapagligtas para sa mga 
kasalanan ng sanlibutan (Isa 53:3-6; Mga 
Gawa 26:22-23).

Tulad ng maraming tao ngayon, kasalanan 
ang nagpikit ng mga mata ng mga Hebreo 
sa katotohanan. Bagama’t sinaliksik nila 
ang Kasulatan ay tumingin lamang sila ng 
kung anong nais nilang mahanap doon. At 
kaya, hindi nila nakilala ang Tagapagligtas 
na siyang mismo ay binangit ng mga 
Kasulatang ito (Juan 5:39-40). Sa Juan 5:39, 
hindi sinasabi ng Panginoong Jesus sa mga 
pinunong Judio na saliksikin ang Kasulatan, 
ngunit pinaratangan sila ng pagsasaliksik 
dito upang makita kung ano lamang ang 
makalulugod sa kanila, sa halip na hanapin 
ang mensahe ng Diyos para sa kanila. Anong 
kakila-kilabot na tuligsa ang hatid ng salita 
ng Panginoon laban sa mga nag-aangking 
mahal ang Kanyang Salita. Matuto tayo sa 
malungkot na pangyayaring ito at maging 
maingat sa ating pag-asikaso ng Banal na 
Kasulatan.

PAG-IISIP: Bakit hindi kinilala ng mga 
Judio si Jesus bilang Tagapagligtas?

PANALANGIN: Ama, ang Salita Mo ay 
nagdudulot ng liwanag sa mga tunay na 
naghahanap nito.



SABADO, OKTUBRE 8
MGA AWIT 41:5-9
MATEO 27:1-10

“…ang Liryo ng lambak.”

ANG HARI AY DARATING

Sabi sa atin na ang kapanahunan ng 
pagdating ni Cristo ay isa sa mga dakilang 
pag-asa ng Israel. Maraming mga pari at 
guro ang naniniwala na ang pagdating ng 
Mesiyas ay malapit na. Ngunit ang mga 
Israelita ay naghahanap ng isang Mesiyas ng 
kanilang sariling gawa, hindi siyang tulad ng 
inilarawan sa Banal na Kasulatan. 

Mahabang panahon bago pa dumating 
ang Tagapagligtas, hinulaan ni Zacarias na 
papasok ang Tagapagligtas sa Herusalem 
na nakasakay sa isang asno (Zac 9:9). Muli 
ang mga detalye ng propesiya ay kapansin-
pansin dahil ang mga ito ay halata na hindi 
maaring malinaw na naunawaan ng propeta. 
Binanggit niya na ang mga tao ay nagagalak 
dahil ang kanilang Hari ay darating. At gayon 
pa man ang Hari ay hindi na sa isang mahusay 
na kabayong pandigma o ni nakasakay sa 
isang karwahe, o ni Siya ay hahawak ng isang 
makapangyarihang posisyon sa mundong 
ito. Sa halip ang Hari ay darating na may 
dakilang pagpapakumbaba sakay ng asno, 
isang hamak na hayop ng pasakit. Bagamat 
hindi lubusang naunawaan ni Zacarias ang 
mga salita ng hula, matapat niyang itinala 
ang mensahe na ibinigay sa kanya ng Banal 
na Espiritu. Natupad ang kanyang mga salita 
ayon sa saad ng Kasulatan (Mat  21:5-7).

Ang isang dakilang Hari ay humihiling ng 
ganap na katapatan ngunit ang Kasulatan 
ay nagpropesiya na mula sa Kanyang 
labindalawang disipulo ay may magkakanulo 
sa Kanya (Aw 41:9). Ito ay siyempre si Judas 
Iscariote. Ginamit ni Jesus ang mismong mga 
salita ng Kasulatan sa pagtukoy sa Kanyang 
darating na pagkakanulo (Juan 13:18). Kahit 
na ang tumpak na halaga ng pagtataksil ay 
napropesiya (Zac 11:12-13; Mat 27:9).

Ang Makapangyarihang Diyos na 
nagkatawang-tao ay ipinagkanulo ng isang 
malapit na kasamahan. Alam niyang ito ay 
mangyayari, gayunpaman dinanas Niya ang 
kahihiyan na ito at tumungo na mamatay 
para sa mga kasalanan ng mundong 
walang pagmamahal. Napakadakila ng 
kanyang pag-ibig na walang napakataas na 
halaga upang hindi mabayaran ang ating 
kasalanan. Kahit ngayon, ang Kasulatan ay 
nagsusumamo pa rin sa makasalanan na 
magsisi at tanggapin ang Panginoon, dahil 
kay Cristo lamang matatagpuan ang walang 
hanggang kaligtasan (Juan 14:6).

PAG-IISIP: Bakit pinahintulutan ni Cristo si 
Judas na ipagkanulo Siya?

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako sa 
Iyo, Ama, para kay Jesus na namatay upang 
bayaran ang aking mga kasalanan.



ARAW NG PANGINOON, OKTUBRE 9
ISAIAS 53:7-12
MATEO 27:32-44

“Siya ay hinamak at
itinakwil ng mga tao…”

MGA PROPESIYA HINGGIL SA KRUS

Sa malawakang detalye, ang mga propeta ng 
Lumang Tipan ay nagsabi tungkol sa mga 
kaganapan ng Pagpapako sa Krus. Bagama’t 
mahigit limampung propesiya ang natupad 
sa yaong araw ng pagpapako sa krus ay iilan 
lamang dito ang ating isasaalang-alang.

Ipinropesiya ng mga propeta ang paghahati 
ng mga kasuotan ng Panginoon. Ang 
kanyang balabal, gayunpaman, ay hindi 
hahatiin ngunit ibibigay sa panalo sa 
isang laro ng pagsusugal na tanyag sa mga 
sundalong Romano (Aw 22:18; Juan 19:24).

Habang nakapako si Cristo sa krus, ang 
mga sundalo ay nag-alok sa kanya, ng 
suka na may halong apdo isang inuming 
pampawala ng sakit. Ngunit tinanggihan ito 
ng Panginoon (Mat 27:34). Makalipas ang 
maikling panahon, tinupad Niya ang mga 
salita ng propeta (Aw 69:21) sa pagtawag ng 
“nauuhaw ako” (Juan 19:28) at pinainom ng 
simpleng suka sa isang tambo (Mat 27:48).

Ipinropesiya ng Kasulatan na ang 
Tagapagligtas ay mamamatay kasama ng 
mga magnanakaw ngunit ililibing kasama ng 
mayayaman. Siya nga ay ipinako sa krus sa 
pagitan ng dalawang magnanakaw. Ngunit 
pagkamatay Niya, inilibing Siya sa libingan 
ng isang mayaman (Isa 53:9; Mat  27:38, 
57- 60).

Nang maganap ang gawaing pagtubos, nang 
ang pagdurusa at ang kahihiyan sa Kalbaryo 
ay natapos, ang Panginoon ay sumigaw, “…
sa iyong mga kamay itinatagubilin ko ang 
aking Espirito” (Lucas 23:46), kaya natupad 
ang huling propesiya ng Lumang Tipan. Ito 
ay ipinropesiya ng Salmista (Aw 31:5).

Si JesusCristo na Tagapagligtas ay siya nga 
na Diyos Mismo. Nakita natin ito noong 
tayo ay nag-aral tungkol sa Kanya sa 
kawalang-hanggan nakaraan, gayundin sa 
pamamagitan ng katumpakan ng hula sa 
Bibliya. Habang kinukutya ng mundo ang 
Kasulatan at iniuusisa ang katotohanan 
nito, dapat tayong mamuhay sa pagsunod 
sa mga habilin nito bilang pagpapakita 
ng ating pagmamahal sa Tagapagligtas at 
bilang patotoo sa katotohanan ng Banal na 
Kasulatan.

PAG-IISIP: Ano ang kahalagahan ng 
propesiya sa Bibliya tungkol kay Cristo?

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako sa 
Iyo, Ama, sa Iyong walang kamatayang pag-
ibig sa akin.



LUNES, OKTUBRE 10
FILIPOS 2:5-11
MATEO 1:18-23

“…isang tao na pighati.”

ANG PAGKAKATAWANG TAO

Sa ating mga naunang debosyon ay 
isinaalang-alang natin ang mga katunayan 
sa Bibliya tungkol sa Diyos Anak bago 
Siya naparito sa lupa. Siya ay tunay na 
Diyos, kasama ang Ama mula sa kawalang-
hanggang nakaraan. Siya ay binanggit ng 
mga propeta sa Lumang Tipan bilang ang 
Tagapagligtas na darating.

Ang salitang Ingles na “incarnation” ay 
nagmula sa salitang Latin na kung saan ay 
nangangahulugang “pagiging katawang-tao” 
o “pagsasakatawang-tao.” Sa makabagong 
Ingles sa madaling salita ay “pagiging tao.” 
Ang walang hanggan, hindi masukat na 
Diyos ay minahal ang mundo nang labis 
na handa Niyang ipailalim ang Kanyang 
sarili sa mga limitasyon ng katawan ng 
tao. Ito ay hindi kapani-paniwala maliban 
sa napakalinaw na pagtuturo ng Banal na 
Kasulatan.

Ang Ebanghelyo ni Juan ay nagbungad sa 
nakagugulat na pahayag na ang walang 
hanggang Diyos, ang Verbo, ay nagkatawang-
tao at namuhay kasama ng sangkatauhan 
(Juan 1:14).

Ang liham sa Filipos ay nagpapatunay na 
habang si Cristo ay tunay na Diyos, nilisan 
Niya ang Kanyang makalangit na posisyon 
at naging tao. Siya na may ari ng lahat ay 
naging lingkod, handang sundin ang layunin 
ng Ama upang tubusin ang makasalanang 
sangkatauhan (Fil 2:6-7).

Ang doktrina ng pagkakatawang-tao ay 
alam ng bawat Cristiyano. Marahil dahil 
sa pagiging sanay ay nahihilig tayong 
malilimutan ang malaking halaga ng ating 
kaligtasan na naging maaari dahil sa hindi 
kayang maunawaan na pag-ibig ng Diyos. 
Ang ating kaligtasan ay isang handog na 
ibinigay ng Diyos. Ito ay mapapasa-atin sa 
pamamagitan ng pananampalataya, nang 
walang anumang pansariling kagalingan 
o gawa sa ating bahagi. Ngunit pagkatapos 
maligtas, ang Kasulatan ay malinaw na 
nagtuturo na ang ating mga sarili ay hindi 
na atin. Tayo ay pag-aari ng Diyos at dapat 
mamuhay sa paraang sumasalamin ng 
Kanyang pag-ibig at pagkamatuwid. Ang 
mga batang paslit ay natututong magsabi ng, 
“Iniibig natin siya sapagkat siya muna ang 
unang umibig sa atin” (1 Juan 4:19). Ipakita 
natin ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng 
pagsunod sa halimbawang ipinakita ni Jesus 
para sa atin.

PAG-IISIP: Ano ang ibig sabihin ng salitang 
“pagkakatawang-tao”?

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
mahalin ang iba tulad ng pagmamahal sa 
akin ni Cristo.



MARTES, OKTUBRE 11
LUCAS 2:21-32
ISAIAS 42:1-9

“Pinasan niya ang ating mga pighati…”

ANG ANGKAN-TAO NG MESIYAS

Ang mga Ebanghelyo nina Mateo at Lucas ay 
kapwa bumabakas sa pinagmulang angkan-
tao ni JesusCristo. Ang talaangkanan ni 
Mateo ay binabakas ang pagiging tao ni 
Cristo pabalik kay Haring David hanggang 
kay Abraham. Ito ay nagpapatunay na 
si Jesus ay isang hari at isang inapo din 
ni Abraham. Kaya, Siya ay angkop na 
maging Mesiyas at tuparin ang pangako 
ng pagpapala sa pamamagitan ni Abraham 
(Mat 1:1-17). Binabakas ng ebanghelyo ni 
Lucas ang liping-tao ni Cristo pabalik kay 
Adan, na nagpapakita na Siya ay talagang 
isang kabahagi ng lahi ni Adan, tunay na 
isang tao (Luc 3:23-38).

Itinuturo ng Kasulatan na Siya ay ipinanganak 
ng isang babae, tulad ng sinumang tao. 
Gayunpaman, ang kapanganakan ni Jesus 
ay kakaiba sa lahat dahil bagama’t Siya 
ay ipinanganak ng isang taong ina, wala 
Siyang taong ama. Si Cristo ay tao mula sa 
Kanyang ina, ngunit banal mula sa Kanyang 
walang hanggang panimula, na ipinaglihi 
sa pamamagitan ng Banal na Espirito. Ang 
taong ina ni Jesus, hindi tulad ng ibang 
ina sa buong kasaysayan ay isang birhen 
(Mat 1:18-20).

Dapat nating tandaan na itinanghal ng 
Kasulatan si Maria bilang ina lamang ng 
pagiging-tao ni Cristo. Ang pagtawag kay 
Maria na “ina ng Diyos” ay kapwa labag sa 
Kasulatan at kalapastanganan. Si Cristo, 
bilang walang hanggang Diyos, ay walang 
pasimula, samakatuwid walang ina. Si 
Maria ay isang kahanga-hangang tao na 
namuhay ng banal at lubos na pinaboran 
ng Diyos, datapwa siya ay tao lamang, na 
nangangailangan ng siya mismo ng isang 
Tagapagligtas tulad natin. Hindi siya banal 
at hindi siya kailanman “Ina ng Diyos.”

Para sa karamihan, kung hindi man lahat 
sa atin, ang kaalaman na ating isinasaalang-
alang ay hindi na bago. Maraming beses 
na nating pinag-aralan ang mga bagay na 
ito mula sa Kasulatan. Gayunman, marahil 
dahil sa ating pagiging pamilyar, ang dulot ng 
katotohanang ito ay nawala. Napakadakila 
ng pag-ibig ng Diyos para sa makasalanang 
tao kaya ibinigay Niya ang Kanyang sarili 
na walang kasalanan para tubusin tayo sa 
kaparusahan ng kasalanan.

PAG-IISIP: Ilista ang ilan sa mga kamangha-
manghang aspeto ng pagkakatawang-tao.

PANALANGIN: Ama, nawa’y tumugon ako 
nang may pagsunod sa Iyong pagmamahal 
sa akin.



MIYERKULES, OKTUBRE 12
LUCAS 2:39-52
ISAIAS 42:10-16

“…at pinasan ang ating pighati.”

ANG MAAGANG PAMUMUHAY
NI JESUS

Ang Panginoong JesusCristo ay isinilang 
bilang isang sanggol tulad ng ibang bata. 
Ang Kanyang inang Maria ay binalot Siya 
ng damit ng isang sanggol at inihiga Siya sa 
sabsaban na ginamit nila para sa Kanyang 
higaan (Luc 2:7). Nakakakita tayo ng mga 
larawan ng tagpo sa sabsaban na may sinag 
sa paligid ng ulo ng sanggol na si Jesus at ang 
mahiwagang liwanag nagniningning mula 
sa Kanyang katawan. Ngunit ang gayong 
larawan ay hindi alinsunod sa Kasulatan. 
Si Cristo, sa Kanyang dakilang pag-ibig sa 
atin ay iniwan ang Kanyang makalangit 
na kaluwalhatian at ang hitsura ay gaya ng 
ibang bata.

Sa isang karaniwang tagal ng panahon, 
si Jesus ay lumaki bilang isang tao. Hindi 
natin alam Kung gaano kalawak ang dulot 
ng Kanyang pagka-Diyos sa Kanyang 
pagkabata; ngunit alam natin na Siya ay 
lumaki sa karaniwang paraan (Luc 2:40). 
Lumilitaw mula sa Kasulatan na si Cristo ay 
maaaring wala pang tanda ng Kanyang banal 
na kapangyarihan hanggang sa matapos ang 
Kanyang binyag. Dahil ang kapangyarihang 
ito ay gagamitin upang luwalhatiin ang Ama 
at iligtas ang tao, hindi maiisip na ginamit ng 
batang-Cristo ang Kanyang kapangyarihan 
sa paraang pambata gaya ng ipinapaniwala 
sa atin ng ilang hindi inspiradong mga 
kasulatan.

Bagama’t ang batang-Cristo ay may katawan 
ng isang karaniwan na tao, mabilis na naging 
malinaw ang Kanyang banal na karunungan. 
Noong labindalawang-taon pa lang ang 
Panginoon, ginagawa na Niya ang kalakalan 
ng Ama at namangha ang mga aral na lalaki 
ng Templo dahil sa Kanyang pang-unawa sa 
Kasulatan at mga bagay na nauukol sa Diyos 
(Luc 2:43-49).

Habang tinitingnan natin ang mga eksenang 
ito, tayo muli ay pinaaalalahan ng dakilang 
pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan. 
Siya na alam ang kawalang-limitasyon ng 
Kanyang kapangyarihan, na ang kadakilaan 
ay walang-puwang na magkakasya, 
na nagtataguyod ng sansinukob sa 
pamamagitan ng Kanyang Salita, ay naging 
isang bata upang iligtas tayo sa ating 
kasalanan. Tiyak na ang gayong pag-ibig ay 
dapat na hamunin tayo sa mas malawak na 
paglilingkod at pag-aalay sa Panginoon.

PAG-IISIP: Paano naiiba ang batang-Cristo 
sa ibang mga bata?

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako sa 
Iyo, Ama, sa Iyong dakilang pag-ibig sa 
akin. Nawa’y lagi kong ipakita ang aking 
pasasalamat sa pamamagitan ng pagsunod 
sa Iyo.



HUWEBES, OKTUBRE 13
JUAN 1:10-17
DEUTERONOMIO 26:15-19

“Ginawa niya ang kanyang sarili
na walang dangal.”

ANG PAGKATAO NG PANGINOON

Sinasabi sa Juan 1:14, “At nagkatawang-tao 
ang Verbo, at tumahan sa gitna natin…” Ito na 
aspeto ng dakilang pag-alay ng Panginoon 
para sa atin ay minsan hindi alintana. Ito 
ay malinaw mula sa Kasulatan na ang ating 
Panginoon, ang walang hanggang Diyos, 
ay ipinasakop ang Kanyang sarili sa mga 
limitasyon ng katawan ng tao upang mabili 
ang ating kaligtasan.

Ang katawang tao ng Panginoon ay hindi 
lamang katulad ng sinumang tao, naranasan 
nito ang mga limitasyon at kahirapan ng 
tao. Siya na nagpakain sa kabuuang grupo 
ng mga anak ng Diyos sa kanilang paglisan 
sa kaparangan, at ng limang libo sa gilid 
ng burol, Siya na nagpahayag na Siya ang 
“Pagkain ng Buhay,” ay nilimitahan ang 
Kanyang sarili kaya nakaranas Siya ng 
gutom na gaya mo din at ako (Mat 21:18). 
Ang katawan ng Panginoon ay mangyaring 
napapagod din at nangangailangan ng 
pahinga (Juan 4:6). Siya na nag-alok 
ng bukal na tubig ng buhay sa lahat na 
sumasampalataya, ay nauhaw sa Kanyang 
pagiging tao (Juan 4:7-9). At sa wakas, sa 
pagkakatawang-tao, ang Panginoon ay 
nagdusa ng sakit at kamatayan para sa iyong 
at aking mga kasalanan (1 Cor 15:3).

Sapagkat ipinailalim ni Cristo ang Kanyang 
sarili sa mga limitasyon ng isang Katawang 
tao, Siya ay hindi lamang sumailalim sa mga 
pisikal na paghihirap kundi pati na rin sa 
moral na kahirapan. Ang Diyos ay hindi 
maaaring tuksuhin na gumawa ng masama 
(Santiago 1:13). gayunpaman, Si Jesus, na 
nagkatawang tao, ay pinahintulutan ang 
Kanyang sarili na mapailalim sa katulad ng 
mga tukso sa sangkatauhan. Dapat nating 
tandaan na mayroong isang pagkakaiba sa 
pagitan ng tukso at kasalanan. Ang tukso ay 
ang paanyaya na gumawa ng masama. Ang 
kasalanan ay ang pagtanggap sa paanyaya na 
iyon at sa gayon ang paggawa ng kasamaan. 
Si Cristo ay tinukso ni Satanas (Mat 4:1). 
Ngunit hindi Niya pinagbigyan ang tukso. 
Ang Panginoon ay sumailalim sa bawat 
tukso ng tao ngunit hindi Siya nagkasala 
(Heb 4:15). Nagawa Niya kung gayon hindi 
lamang bilang isang perpektong alay kundi 
din upang maunawaan ang suliranin ng 
Kanyang mga anak sa kanilang pagsisikap 
na mamuhay para sa Kanya.

PAG-IISIP: Isaalang-alang ang pagkakaiba 
sa pagitan ng tukso at kasalanan sa iyong 
sariling buhay.

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako sa 
Iyo, Ama, sa pag-unawa sa aking araw-araw 
na pagsubok.



BIYERNES, OKTUBRE 14
1 JUAN 3:1-8
1 PEDRO 2:13-21

“At inako niya ang anyo ng isang alipin.”

ANG LAYUNIN NG 
PAGKAKATAWANG-TAO

Sa isang tiyak na pag-unawa, maraming 
dahilan kung bakit naparito si Cristo sa 
lupa. Ngunit sa pagbubulay-bulay natin 
sa ilan sa mga kadahilanang ito, nagiging 
malinaw na ang pangwakas na dahilan 
ng Kanyang pagkakatawang-tao ay upang 
gawin ang kalooban ng Ama na maisagawa 
ang kaligtasan para sa makasalanang tao. 
Na ang Panginoon ay dumating upang ialay 
ang Kanyang sarili para sa mga kasalanan 
ng sanlibutan ay ginawang napakalinaw sa 
Kasulatan. Siya ay naparito upang ibigay ang 
Kaniyang buhay bilang pantubos sa marami 
(Mar 10:45). Ito ay sa pamamagitan ng pag-
alay ng Kanyang sarili na ang mga kasalanan 
ng sanlibutan ay maaalis (Heb 9:26; 1 
Juan 3:5). Ito ang dahilan ng pagdating ng 
Panginoon. Lahat ng Kanyang mga gawa 
bilang isang tao sa lupa ay upang matupad 
ang Kasulatan, at maging, at patunayan 
na Siya nga, ang perkpekto na alay para sa 
kasalanan.

Ang pagnanais ng Panginoon ay gawin 
ang kalooban ng Diyos Ama at tapusin ang 
lahat ng gawaing isinugo sa Kanya ng Ama 
(Juan 4:34). Nakikita natin ang layuning ito 
na ipinahayag ng Panginoon sa Kanyang 
panalangin (Mat 26:39). Walang taong 
nakakita sa Diyos anumang oras, ngunit 
si Cristo ay naparito sa mundo upang 
maipakilala Siya. Sinabi ng Panginoon kay 
Felipe na ang nakakita sa Kanya ay nakakita 
sa Ama (Juan 14:9).

Ang Panginoon ay dumating upang bigyan 
ang mga Cristiyano ng isang halimbawa 
na dapat sundin. Mayroong ilan na maling 
nag-akala na si Cristo ay dumating upang 
maging isang halimbawa sa mundo. 
Gayunpaman, itinuturo ng Kasulatan na 
si Cristo ay dumating upang iligtas ang 
nawawala sa pamamagitan ng pagbabayad 
sa parusa para sa kanilang mga kasalanan ng 
Kanyang kamatayan. Ang kanyang buhay ay 
minarapat bilang isang halimbawa lamang sa 
mga naging anak ng Diyos sa pamamagitan 
ng pananampalataya.

Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng 
pananampalataya sa Kanya. Ngunit 
pagkatapos ng kaligtasan ay dapat nating 
sundin ang Kanyang halimbawa (1 Ped 2:21).

PAG-IISIP: Sinusunod ko ba si Cristo sa 
aking pang-araw-araw na buhay?

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako sa 
Iyo, Ama, sa pag-alay ni Cristo sa Kanyang 
sarili na nag-alok sa akin ng kaligtasan at 
buhay na walang hanggan.



SABADO, OCTOBER 15
2 CORINTO 5:11-21
COLOSAS 1:15-20

“Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak…”

ANG BIRHENG PAGSILANG

Isinaalang-alang natin ang kapanganakan 
ni Cristo bilang tao. Ang Diyos ay 
nagkatawang-tao upang iligtas tayo sa 
kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang 
buhay at kamatayan. Si Cristo ay tao 
sa bawat pag-unawa, bagama’t walang 
kasalanan. Bumaling tayo ngayon sa 
pagsasaalang-alang sa pagka-Diyos ni 
JesusCristo. Bagama’t iniwan ni Cristo ang 
langit at naging tao, Siya pa rin ay banal. 
Dahil dito, nagsasalita tayo tungkol sa Diyos 
na Nagkatawang-tao, iyon ay ang Diyos-
Tao, Cristo Jesus.

Walang alinlangan, mas maraming maling 
doktrina ang lumitaw na nakapalibot sa 
katauhan ni JesusCristo kaysa sa alinmang 
paksa ng Kasulatan. Ang dahilan nito 
ay maliwanag. Kung si Cristo ay hindi 
parehong ganap na tao at ganap na Diyos, 
ang Kanyang pamalit na kamatayan ay 
hindi kayang bayaran ang ating kaligtasan. 
Ang pinaka-laganap sa mga doktrinang 
ito ay nagsasabing si JesusCristo ay isang 
bukod-tangi na tao, ngunit hindi Diyos. 
Gayunpaman, malinaw na itinuturo ng 
Kasulatan na si JesusCristo ay tunay na 
Diyos gayundin ay tunay na tao.

Isa sa mga patunay ng pagka-Diyos ni 
Cristo ay ang Kanyang kapanganakan. 
Tinanggap Niya ang Kanyang katawang tao, 
ang Kanyang pagiging tao, mula sa Kanyang 
inang si Maria. Ipinanganak siya ng binhi 
ng isang babae gaya ng ipinropesiya (Gen 
3:15). Bagama’t si Cristo ay may likas ng 
tao, Siya rin ay Diyos. Palibhasa’y ipinaglihi 
ng Banal na Espirito, hindi Niya minana 
ang makasalanang kalikasan ni Adan, kaya 
Siya ay walang kasalanan (Isa 7:14; Luc 1:35; 
2 Cor 5:21). Samakatuwid Siya ay isang 
karapat-dapat na alay para mga kasalanan 
ng sangkatauhan.

Napakagandang gawa ng pag-ibig! 
Iniwan ng Makapangyarihang Diyos ang 
kaluwalhatian ng tahanan Niya sa langit 
at nagkatawang-tao upang mamatay para 
sa ating mga kasalanan. Sa ngayong higit 
nating nauunawaan ang dakilang pag-ibig 
na ito, dapat itong maging dahilan upang 
mas higit nating mahalin ang Diyos. Ang 
tunay na pag-ibig sa Diyos ay magiging 
dahilan upang tayo ay mamuhay ng may 
pagsunod sa Kanyang mga utos habang 
natututuhan natin ang mga ito mula 
sa Kasulatan. Malinaw na itinuturo ng 
Kasulatan na hindi natin maaaring ibigin 
ang Diyos at mamuhay ng suwail sa Kanya 
(1 Juan 1:6).

PAG-IISIP: Bakit kailangang si Cristo ay 
kapwa tao at Diyos?

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
mahalin si Jesus nang higit sa kapaki-
pakinanabang na mga paraan sa araw-araw 
kong buhay.



ARAW NG PANGINOON, OKTUBRE 16
JUAN 17:1-10
MGA AWIT 123

“…gawa sa isang babae.”

GANAP NA DIYOS

Malinaw na itinuturo ng Kasulatan na ang 
kabuuan ng likas na banal ay naisabuhay sa 
sangkatauhan ni JesusCristo. Ibig sabihin, 
lahat ng pagka-Diyos ay na kay Cristo. 
Siya ay hindi bahagi lamang ng Diyos, o 
ni mayroon lamang Siyang kislap ng banal 
na likas, ngunit Siya ay Diyos sa bawat 
kahulugan at sa bawat aspeto (Col 2:9). Si 
Cristo ay ang tumpak na larawan ng diwa 
ng Diyos. Sa madaling salita, si JesusCristo 
ay kung ano ang Diyos dahil Siya ay Diyos 
(Heb 1:3).

Habang binabasa natin ang Kasulatan, 
nalaman natin na siJesusCristo ay taglay 
ang lahat ng banal na katangian. Sa mga 
katangian ng Diyos, ang ibig nating sabihin 
ay ang mga katangiang nauugnay sa Diyos. 
Isaalang-alang natin ang ilan lamang sa 
mga ito. Itinuturo ng Kasulatan na si Cristo 
ay walang hanggan. Wala siyang simula 
o ni wakas. Si Juan na tiga-bawtismo sa 
pagpapakilala kay Cristo, ay nagsabi na 
bagaman si Cristo ay dumating sa lupa 
pagkatapos niya, Siya ay umiral na bago siya 
(Juan 1:15). Nang tanungin ng mga Judiong 
pinuno ng relihiyon kung paano nakita 
ni Jesus si Abraham dahil wala pa Siya sa 
limampung taong gulang, sinabi sa kanila ni 
Jesus na Siya ay umiral na bago si Abraham 
(Juan 8:58). Sa Panalangin ng Panginoon, 
binanggit ni Jesus ang kaluwalhatiang taglay 
Niya kasama ng Ama bago pa nagsimula ang 
mundo (Juan 17:5, 24).

Habang nasa lupa, ipinakita ni Cristo ang 
kapangyarihan ng Makapangyarihang 
Diyos. Siya ay may kapangyarihan 
sa kalikasan (Mat 8:23-27). Hindi ito 
nakakagulat dahil Siya ang lumikha ng mga 
kapangyarihan ng kalikasan. Nang buhayin 
ni Jesus si Lazarus at ang anak ni Jairo mula 
sa mga patay, Ipinakita Niya ang Kanyang 
kapangyarihan sa kamatayan (Mat 9:18, 
23-26; Juan 11:43-44). Sa pamamagitan ng 
pagpapakita ng dakilang kapangyarihang 
ito, hindi lamang Niya pinatunayan na 
Siya ay Diyos, kundi pati na rin nagbigay 
sa Kanyang mga tagasunod sa pag-asa ng 
kawalang-hanggan. Ito ang parehong pag-
asa kung saan tayo nabubuhay ngayon na 
naghihintay sa huling pagkabuhay-muli.

PAG-IISIP: Sa paanong paraan napatunayan 
ng ministeryo ni Cristo na Siya ay Diyos?

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako sa 
Iyo, Ama, sa buhay na walang hanggan dahil 
si Jesus ang aking Tagapagligtas.



LUNES, OKTUBRE 17
MATEO 8:1-13
AWIT 90:1-6

Siya ang hayag na larawan ng Diyos.

NAIPAMALAS ANG
KAPANGYARIHAN NI JESUS

Patuloy tayong nagninilay-nilay sa 
makalupang ministeryo ni Cristo na 
ipinakita sa napakaraming paraan na Siya 
nga ay Diyos. Bagtas pababa sa kapanahunan 
ng Simbahan, ang mga pantas ng Bibliya ay 
sumang-ayon na si Satanas ay mas lantarang 
masikap sa panahon ng makalupang 
ministeryo ni Cristo kaysa sa anumang 
panahon sa naitalang kasaysayan ng Bibliya. 
Nang dumating si Jesus sa isang lugar na 
tinatawag na Gadareno, isang lalaking 
nasapian ng masasamang espirito ang 
lumapit sa Kanya. Si Jesus ay hindi lamang 
ganap ang kapangyarihan laban sa mga 
masasamang nilalang na ito, nakilala rin nila 
Siya bilang Anak ng Diyos at takot sa Kanya 
(Mar 5:9-13). Sa mas husto na salaysay ni 
Mateo ng pangyayaring ito, nakita natin na 
ang mga demonyo ay may kamalayan na 
ang kanilang panghuling paghuhukom sa 
harap ng Diyos ay isasagawa ng Panginoong 
JesusCristo (Mat 8:29).

Ang mga pagkakataon kung saan ipinakita 
ang kapangyarihan ni Jesus sa mga sakit 
ay napakarami. Ang babae, na nagdusa ng 
labindalawang taon na may sakit na walang 
lunas, ay gumaling sa pamamagitan lamang 
ng paghipo sa damit ng Panginoon (Mar 
5:25-34). Ketong ang pinakakinatatakutang 
sakit noong mga kapanahunan ng Bibliya. 
Ang mga naapektuhan ng sakit na ito ay hindi 
lamang dumanas ng mabagal at matagal na 
pagkamatay, sila ay nahiwalay din mula sa 
pamilya at mga kaibigan. Walang pag-asang 
maibigay ang mga mangagamot ng medisina 
sa mga ketongin noong panahon nila, ngunit 
pinagaling sila ni Jesus (Mat 8:1-4).

Mayroong dalawang bagay na mahalagang 
mapansin natin tungkol sa pagpapagaling 
na ministeryo ni Cristo. Una, nagpagaling 
Siya sa pamamagitan ng Kanyang 
sariling kapangyarihan. Siya ay Diyos at 
hindi nangangailangan ng panlabas na 
kawani upang tulungan Siya sa Kanyang 
ministeryo sa pagpapagaling. Pangalawa, 
Pinagaling Niya ang lahat ng lumapit 
sa Kanyang presensya ayon sa Kanyang 
kalooban (Mat 12:15). Ang pagpapagaling 
ay hindi nakabatay sa lakas ng kanilang 
pananampalataya kundi sa kapangyarihan 
ng Makapangyarihang Diyos na kung saan 
sila ay pumaroon sa kanyang presensya.

PAG-IISIP: Ano ang pinatunayan ng 
ministeryo ng Panginoon sa pagpapagaling?

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako sa Iyo, 
Ama, sa Iyong pag-ibig sa mga makasalanan 
na naipinamalas sa buong panahon ng 
ministeryo ni Jesus.



MARTES, OKTUBRE 18
JUAN 9:17-38
MGA AWIT 95:1-7

“Sa pamamagitan Niya
ang lahat ng bagay ay ginawa.”

KARAGDAGANG MGA TANDA NG 
PAGKA-DIYOS NI CRISTO

Sa patuloy nating pagninilay-nilay sa pagka-
Diyos ng Panginoong JesuCristo, napansin 
natin na iniuugnay ng Kasulatan ang mga 
gawa ng Diyos sa Kanya. Ang paglikha 
ay gawa ng Diyos. At ang Diyos Anak ang 
gumawa ng kamangha-manghang gawain 
na ito (Heb 1:10). Hindi lamang nilikha 
ng Diyos ang lahat ng bagay, pinananatili 
Niya ang mga ito sa kanilang pag-iral. 
Ang mga paggana ng kalikasan, ang galaw 
ng mga bagay sa kalawakan, ang lahat ay 
nagpapatuloy dahil sa kapangyarihan ng 
Diyos sa nagpapanatili. Ang gawaing ito 
ng Diyos ay iniuugnay sa persona ni Jesu-
Cristo, ang Anak (Heb 1:3; Col 1:17).

Alam natin na sa huli ang lahat ng tao ay 
tatayo sa harap ng Diyos bilang kanilang 
hukom. Ang paghatol na ito ay gagawin 
ni Cristo (Juan 5:22). Maraming mga 
pagkakataon sa Kasulatan kung saan si 
JesusCristo ay sinamba bilang Diyos. 
Tinanggap Niya ang pagsambang iyon 
bilang marapat lamang sa kanya dahil Siya 
ay Diyos. Sa salaysay ng pagpapagaling ni 
Jesus sa ketongin, makikita natin na ang 
lalaking maysakit ay lumapit sa Panginoon 
at sinamba Siya.

Ang Ebanghelyo ni Juan ay nagtala ng isang 
salaysay ng isang lalaking ipinanganak 
na bulag. Kahit sa panahon ngayon ng 
makabagong pagtitistis, wala pang taong 
ipinanganak na bulag ang nakaranas na 
naibalik ang paningin. Nang pagalingin ni 
Jesus ang lalaki, sa galit ng mga pinuno ng 
relihiyosong Judio ay pinaalis sa sinagoga. 
Nang maglaon ay lumapit si Jesus sa lalaking 
ito na sumamba sa Kanya, pagkatapos 
na nakakilalang Siya nga ay Diyos 
(Juan 9:32- 38).

Sa maraming pagkakataon, sinamba Siya ng 
mga tagasunod at disipulo ng Panginoon. 
Dalawa sa pinaka-hindi malilimutang 
panahon ay noong pinahupa ni Jesus 
ang bagyo, at nang makilala Siya ng mga 
kababaihan matapos Siyang mabuhay mula 
sa mga patay (Mat 14:33; 28:9).

Ang mahalagang punto na dapat pansinin 
sa lahat ng mga kalagayang ito ay tinanggap 
ni Cristo ang pagsamba. Sa pamamagitan 
ng pagtanggap ng pagsamba na nauukol 
lamang sa Diyos, ipinahayag ni Cristo na 
Siya ay Diyos (Mat 4:10).

PAG-IISIP: Ano ang kahalagahan sa 
pagtanggap ni Cristo ng pagsamba?

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako sa 
Iyo, Ama, para kay Jesus na ipinagpaubaya 
ang kaluwalhatian ng langit upang iligtas 
ang aking kaluluwa.



MIYERKULES, OKTUBRE 19
LUCAS 2:8-20
ISAIAS 9:6-7

“Tunghayan, isang birhen
ang magdadalantao”

ANG MGA PASTOL

Si JesusCristo ang Walang Hanggang Anak 
ng Diyos ay isinilang na binhi ng isang 
babae. Siya ay ganap na tao gayunman 
ganap na banal. Ito ay isang himalang biyaya 
ng Diyos. Magpapatuloy tayo ngayon upang 
pagnilayan ang buhay ni Cristo habang Siya 
ay nasa lupa. Susundan natin Siya nang 
bawat’ baytang habang tinutupad Niya 
ang balangkas ng mga panahon para sa 
kaligtasan ng sangkatauhan.

Sa ating pagtingin sa buhay ng ating 
Panginoon, makikita natin ang maraming 
kamangha-manghang mga propesiya 
na natupad. Ang Banal na Kasulatan ay 
nagpropesiya na ang Tagapagligtas ay 
ipanganganak sa Bethlehem ng Juda. At 
sa katunayan, iyon ang lugar ng Kanyang 
kapanganakan (Mik 5:2; Mat 2:1).

Isang anghel ang nagpakita sa isang pangkat 
ng mga pastol at ibinalita ang Kanyang 
kapanganakan. Pagkatapos ng anunsyo, 
isang buong hukbo ng mga makalangit na 
nilalang ang sumama sa anghel at umawit 
ng mga papuri sa Diyos (Luc 2:8-14).

Ang mga pastol, na tuwang-tuwa sa 
maluwalhating makalangit na pahayag 
na ito, ay nagpasya na pumunta at makita 
mismo ang kamangha-manghang bagay 
na nangyari. Dumating sila sa Bethlehem 
at natagpuan ang Cristong-bata kasama 
sina Maria at Jose at sinamba nila Siya. 
Pagkatapos ay bumalik sila sa kanilang 
mga tupa, at pinapapurihan ang Diyos sa 
pagtupad ng Kanyang pangako sa pagsugo 
ng Mesiyas. Sa daan, ihinayag nila sa lahat 
ang nangyari (Luc 2:15-20).

Ang ating maikling pagbubulay-bulay sa 
pamilyar na tagpong ito ay dapat magdulot 
ng isang tumatawag na hamon sa puso 
ng bawat Cristiyano. Isang grupo ng mga 
simpleng pastol ang naniwala sa mensahe 
ng makalangit na hukbo. Matapos nilang 
makita ang Cristong-bata, sinasabi sa atin 
ng Kasulatan na inihayag nila sa lahat ang 
tungkol sa dakilang kaganapan. Wala silang 
pagsasanay at kaunting pinag-aralan, ngunit 
ang dakilang mensaheng ito ng kaligtasan ay 
napakahalaga na hindi pinanatili sa kanilang 
sarili lamang. Tayo rin ay dapat na nasasabik 
tungkol sa Ebanghelyo at nababahala 
tungkol sa mga kaluluwa ng mga tao.

PAG-IISIP: Angkop ba ang mga pastol na 
ipalaganap ang Mabuting Balita?

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako sa 
Iyo, Ama, na nakilala ko si Cristo at ang 
aking buhay ay nabago magpakailanman.



HUWEBES, OKTUBRE 20
LUKAS 2:22-38
GENESIS 17:9-14

“Ang kanyang pangalan
ay tatawaging Jesus.”

ANG BATANG-CRISTO SA TEMPLO

Noong si Jesus ay walong araw na gulang, 
Siya ay tinuli ayon sa tipan na ginawa ng 
Diyos kay Abraham (Gen 17:9-12). Noong 
panahong iyon, opisyal na siyang binigyan 
ng pangalang Jesus (Lucas 2:21).

Tatlumpu’t tatlong araw pagkatapos ng 
pagtutuli ng batang-Cristo, dinala Siya nina 
Maria at Jose sa Templo. Doon Siya ay inialay 
sa Panginoon ayon sa utos ng Batas (Exodo 
13:2). Noong panahong iyon, isang pag-
aalay ang ginawa ni Maria ayon sa hinihingi 
ng Batas sa mga bagong ina. Napansin 
natin na ang kanyang alay ay yaong sa isang 
mahirap na tao. Pinahintulutan ng batas ang 
mga mahihirap na maghain ng isang pares 
ng kalapati o dalawang batang kalapati dahil 
hindi nila kayang bumili ng isang tupa (Lev 
12:8). Kaya, nakikita natin si JesusCristo, ang 
Diyos ng kaluwalhatian, sa isang pamilyang 
napakahirap. Naaalala natin ang mga salita 
ng Banal na Kasulatan: “…bagaman siya ay 
mayaman, gayon ma’y naging dukha siya 
para sa inyo…” (2 Cor 8:9).

Habang nasa Templo, si Jesus ay dinala 
sa kinaroroonan ng isang lalaking 
nagngangalang Simeon. Inilagay niya ang 
kanyang pananampalataya sa darating na 
Mesiyas at namuhay ng banal sa harap 
ng Diyos. Tiniyak sa kanya ng Banal na 
Espirito na hindi siya mamamatay hangga’t 
hindi niya nakikita ang ipinangakong 
Tagapagligtas. Nang makita niya ang batang 
si Jesus, kinanlung niya Siya sa mga bisig at 
ipinahayag na Siya ang Mesiyas. Gamit ang 
mga salita ni Isaias, ipinropesiya niya na si 
Cristo ay magdadala ng kaligtasan sa mga 
Hentil. Ipinropesiya pa niya ang pasakit 
na mararamdaman ni Maria nang makita 
niyang si Jesus na ipinako sa krus (Isa 42:6; 
Luc 2:34-35). Ang isa pang nabibilang sa 
mga mananampalataya ay ang isang balo 
na nagngangalang Anna. Nang makita niya 
si Jesus ay nagpasalamat siya sa Diyos. At 
paglaon ay ginugol niya ang nalalabing 
bahagi ng kanyang buhay sa pagpapahayag 
sa mga pumupunta sa Templo na si Jesus ay 
ang Cristo (Luc 2:36-38).

Ang mundo ay nagmamadali at kakaunti ang 
nakarinig ng anunsyo ng kapanganakan ng 
Cristo. Ngunit may ilang tapat na nagpasa ng 
mensahe. Tayo ba ay kabilang sa iilang tapat 
na nabubuhay para sa Diyos at aktibong 
tumitingin sa Kanyang pagbabalik?

PAG-IISIP: Bakit dinala nina Maria at Jose 
si Jesus sa Templo?

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako 
sa Iyo, Ama, sa kagalakan ng paglalakad 
kasama ni Jesus.



BIYERNES, OKTUBRE 21
MATEO 2:1-12
DANIEL 1:1-5

“Siya ay magiging dakila…”

ANG MGA PANTAS MULA
SA SILANGAN

Maka-ilang panahon pagkatapos ipanganak 
si Jesus, sinasabi sa atin ng Kasulatan na ang 
mga pantas mula sa silangan ay dumating 
upang sambahin Siya. Kaunti lang ang 
alam natin tungkol sa mga lalaking ito. 
Ang maaari nating masapantaha mula sa 
Banal na Kasulatan sila ay malamang na 
mga Hentil na manggagawa sa sining ng 
astronomiya at may kaalaman sa medisina 
at iba pang mga agham. (Ito ay sa isang 
pangkat ng mga pantas na tulad nina Daniel 
ay ibinigay para sa pagsasanay sa panahon 
ng kanyang pagkabihag sa Babilonya.) 
Alam nating sinundan nila ang bituin sa 
lugar ng kapanganakan ng Panginoon, na 
nagpapatibay sa pananaw na sila ay may 
kaalaman sa astronomiya, at nakarinig at 
naniwala sa mensahe ng darating na Hari. 
Patuloy silang naging malambing sa tinig ng 
Panginoon habang binabalaan Niya sila sa 
panaginip na mag-iba ng daan pauwi upang 
maiwasan si Herodes (Mat 2:12).

Kaunti lang ang alam natin tungkol sa 
matatalinong lalaking ito. Gayunpaman, 
umaangkop sila sa larawan ng katapatan 
at pagmamahal sa Diyos na napakalinaw 
na ipinakita ng iilan nang dumating ang 
Tagapagligtas. Naiisip natin sina Simeon at 
Ana na naghihintay nang tapat sa Templo 
habang ang iba ay maingay sa kanilang 
negosyo. Ngayon ang mga pantas na lalaking 
ito ay tiyak na iilan mula sa kanilang bansa 
na mga naniniwala. At maaaring ang aral 
na ito sa katapatan ay magbabalik-tanaw 
sa daan-daang taon na isang binata ang 
nawala lahat ng kanyang minamahal? 
Magkagayon ito para kay Daniel. Bagama’t 
nawalan siya ng pamilya, kayamanan at 
tahanan, nagpasiya siyang huwag dungisan 
ang sarili sa mga bagay ng mundo (Dan 1:8). 
Marahil ay ginantimpalaan ng Panginoon 
ang katapatan ni Daniel sa pamamagitan 
ng pagpapanatiling buhay ng mensahe ng 
katotohanan para makita ng ilan sa mga 
inapo ng kanyang espiritwal na mga anak ay 
makita si Cristo nang harapan.

Sa ngayon, ang mga Cristiyano ay 
kadalasang nakadarama ng pag-iisa sa 
isang mundo kung saan walang gaanong 
hangarin sa mga bagay ng Diyos. Ngunit 
tayo ay maaring bahagya lang ang pag-iisa 
kaysa sa mga ito na isinaalang-alang natin. 
Nawa’y matagpuan tayo ng Diyos na kasing 
tapat tulad ng mga itong kalalakihan at 
kababaihang ito ng nakaraan.

PAG-IISIP: Ano ang ipinapakita ng 
presensya ng mga pantas?

PANALANGIN: Ama sa Langit, nawa’y 
mabilang ako sa mga kakaunting tapat.



SABADO, OKTUBRE 22
MATEO 2:13-18
MGA AWIT 48:1-10

“…ang Anak ng Kataas-taasan.”

ANG PAGTAKAS TUNGO EHIPTO

Tiyak na napasigla tayo ng iilang matatapat 
na naghahanap sa Tagapagligtas at nakilala 
ang Cristong-bata sa Kanyang pagsilang. 
Ngunit alam ng kaaway na ang pagdating 
ng Mesiyas at ang pagtupad sa Kanyang 
ministeryo ay magdudulot ng kanyang 
walang hanggang kapahamakan. Sa 
pagtatangka ni Satanas na hadlangan ang 
plano ng Diyos, sinubukan ni Herodes na 
malaman mula sa mga pantas ang lokasyon 
ng sanggol na si Jesus (Mat 2:12).

Gaya ng maraming tagapamahala, labis na 
naghihinala si Herodes sa anumang banta sa 
kanyang kapangyarihan. Ginamit ni Satanas 
ang takot na ito upang mag-udyok ang galit 
kay Herodes sa pagtatangkang patayin ang 
sanggol na si Jesus. Yamang nalinlang ng 
mga pantas na bumalik sa kanilang bansa 
sa pamamagitan ng ibang ruta, inutusan ni 
Herodes na patayin ang lahat ng batang lalaki 
sa Israel na wala pang dalawang taong gulang 
(Mat 2:16). Binalaan na ng isang anghel sina 
Maria at Jose na tumakas sa Ehipto upang 
ang bata ay maligtas (Mat 2:13-14). Nang 
mag-utos si Herodes na patayin ang mga 
sanggol na lalaki, tinutupad niya ang isang 
lumang propesiya tungkol sa pagpatay sa 
mga sanggol na Judio (Mat 2:17-18; Jer 
31:15). Si Maria at Jose ay tumakas kasama 
ang bata sa Ehipto at nanatili doon hanggang 
sa kamatayan ni Herodes. Natupad din nito 
ang isang propesiya tungkol kay Cristo (Mat 
2:15; Oseas 11:1). Kaya sa simula pa lamang 
ng Kanyang buhay sa lupa, natutunghayan 
natin ang mga propesiya tungkol sa Mesiyas 
na natutupad.

Sa maiksing panahon pagkatapos ng kakila-
kilabot na pagpatay sa mga sanggol, namatay 
si Herodes. Pagkatapos ay ipinaalam ng 
isang anghel ng Panginoon kay Jose na 
ligtas silang makakabalik sa Israel. Sila ay 
nagsimulang bumalik ngunit nang marinig 
nila na ang isa sa mga anak ni Herodes 
ang hari, itinuon sila ng Diyos na pumunta 
sa Galilea kung saan sila ay nanirahan sa 
Nazaret. Natupad nito ang isa pang hula 
tungkol sa Cristo (Mat 2:19-23).

Muli sa atin ay ipinaalaala ang katapatan 
ng mga pangako ng Diyos. Sa mga pangako 
ng walang hanggang Salita ng Diyos natin 
ibinabatay ang ating pananampalataya at 
kaligtasan.

PAG-IISIP: Bakit gustong sirain ni Satanas 
ang Cristong-bata?

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako sa 
Iyo, Ama, na ang lahat ng Iyong pangako ay 
tiyak magpakailanman.



ARAW NG PANGINOON, OKTUBRE 23
LUCAS 2:41-52
EXODO 23:14-17

“Ang kanyang pangalan ay tatawaging
Kahanga-hanga…”

SI JESUS SA TEMPLO

Mula sa panahon ng paglisan patungong 
Ehipto hanggang sa labindalawang taong 
gulang si Jesus, kakaunti lamang ang alam 
natin sa gawain ng Tagapagligtas. Sinasabi 
sa atin ng Kasulatan na Siya ay lumaking 
malakas at puspos ng karunungan at 
pagpapala (Luc 2:40). Maliban dito, wala 
tayong alam.

Nakaugalian na nina Maria at Jose na 
pumunta sa Templo bawa’t taon sa panahon 
ng Pista ng Paskuwa. Kinakailangan sa 
mga lalaki na pumunta sa Templo, ngunit 
hindi kinakailangan sa mga babae. Sa 
kabila ng mahaba, mahirap, at magastos 
na paglalakbay mula sa kanilang tahanan 
patungo sa Jerusalem, sina Maria at Jose, 
bagaman mahirap, ay laging pumupunta 
(Luc 2:41).

Ang salaysay ay tanyag. Sa pag-aakalang 
kasama nila si Jesus, nagsimula ng umuwi 
sina Maria at Jose kasama sa pangkat ang 
iba pang mga kamag-anak at kaibigan. 
Pagkaraan ng isang araw na paglalakbay, 
bigla nilang natuklasan na si Jesus ay wala 
sa kasamang pangkat nila sa paglalakbay. 
Kaya, bumalik sila upang hanapin Siya 
(Luc 2:42-45).

Pagkalipas ng tatlong araw na 
paghahanap, nakita nila Siya sa Templo 
na lumalahok sa teolohikong mga debate 
ng pinakamatatalinong guro ng Batas sa 
buong Judaismo. Ang lahat ay namangha sa 
kaalaman ng Isang ito na, sa usapang tao, ay 
isang bata lamang (Luc 2:46-47).

Nang inusisa siya ng Kanyang ina, ipinaalala 
Niya sa kanya na kailangan Niyang tuparin 
ang mga bagay na itinakda ng Diyos Ama 
(Luc 2:48- 49). Hindi naunawaan nina 
Maria at Jose ang tugon ng Panginoon. 
Ngunit bumalik Siya kasama sila at naging 
masunuring anak, na may pagsang-ayon ng 
Diyos Ama at ng mga nakakakilala sa Kanya 
sa lupa (Luc 2:51- 52).

Narito ang matinding payo sa mga anak 
na sumunod sa kanilang mga magulang. 
Ipinailalim ni Jesus ang Kanyang sarili kina 
Maria at Jose sa kabila ng katotohanang 
hindi Niya ama si Jose at hindi talaga Siya 
maiintindihan ni Maria o ni Jose. Ang 
mga anak ay dapat maging masunurin 
sa kanilang mga magulang. Ito ang 
halimbawang ipinakita ni Cristo.

PAG-IISIP: Anong aral ang natutuhan ko sa 
Kasulatan ngayon?

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
tularan ang halimbawa ni Jesus.



LUNES, OKTUBRE 24
LUCAS 1:5-17
MALAKIAS 4:5-6

“…Tagapayo…”

NABASAG ANG APAT NA DAANG 
TAON NA KATAHIMIKAN

Mahigit 400 taon na ang nakalipas mula 
nang ang huling mga propeta ay nagpahayag 
ng mga salita ng Diyos sa Israel. Ang 
mga tagasunod ng Diyos ay patuloy na 
lumago na kasingsama ng mundo na sa 
kanila ay nakapaligid. Ang mga Judio sa 
wakas ay nalunasan mula sa idolatriya 
at napakarelihiyoso. Ngunit ito ay isang 
relihiyon ng pagkukunwari, lalo na ang 
mga Pariseo, Saduceo at mga Eskriba. Ang 
mga Pariseo ay puno ng pagmamalaki dahil 
mahigpit nilang tinutupad ang Kautusan. 
Ang mga Saduceo ay tinalikuran at itinanggi 
ang turo ng Kasulatan tungkol sa buhay 
na muli pagkatapos ng kamatayan. Ang 
Sinasabi ng mga eskriba na mahal nila ang 
Kasulatan ngunit ginugol nila ang kanilang 
oras sa pag-aaral ng mga kasultan ng tao, 
hindi ang pahayag ng Diyos. Marami silang 
idinagdag sa Batas na iyon at naging hindi 
kayang pasanin ng mga tao.

Sa kabila ng kasamaan sa lahat ng dako, 
may ilang tapat sa Diyos. Gustung-gusto 
ng mga kalalakihan at kababaihang ito ang 
Kasulatan ng Lumang Tipan at hinahanap 
nila ang ipinangakong Mesiyas. Ganyan 
ang saserdoteng si Zacarias at ang kanyang 
asawang si Elisabeth. Ilang taon nang 
nanalangin si Zacarias para sa isang anak 
na lalaki. Ang panalanging iyon hindi 
nagkaroon ng kasagutan, at ngayon ay 
matanda na, si Zacarias ay nawalan na 
ng pag-asa. Pero siya ay nagpatuloy ng 
tapat na paglilingkod sa Diyos sa Templo 
(Luc 1:5- 10).

Habang naglilingkod sa Templo, nagpakita 
ang isang anghel kay Zacarias at inihayag 
na sinagot ng Diyos ang kanyang mga 
panalangin at ang kanyang asawa ay 
magsisilang ng isang anak na lalaki. 
Sinabihan siya na dapat pangalanan ang 
batang ito na Juan. Siya ay magiging puspos 
ng Banal na Espirito mula sa pagsilang at 
magpapabalik sa marami tungo sa Diyos 
(Luc 1:11-17).

Ang pagpapakita ng anghel kay Zacarias ay 
bumasag sa mahabang taon ng katahimikan 
sa pagitan ng Luma at Bagong Tipan. Walang 
dudang si Zacarias, ang kanyang asawa at 
ang kakaunting tapat na kasama nila ay 
kadalasang nadaramang sila ay nag-iisa sa 
gitna ng mga mapagkunwari at ang kawalan 
ng Diyos sa kanilang paligid. Ngunit ang 
Diyos ay tapat, at ang mga sumusunod sa 
Kanya ay laging pinagpapala. Nawa’y maging 
tapat tayo sa mga araw na ito ng apostasiya.

PAG-IISIP: Ano ang natutunan ko kay 
Zacarias?

PANALANGIN: Ama, nawa’y manatili 
akong tapat kahit na ang iba ay tinalikuran 
Ka.



MARTES, OKTUBRE 25
LUCAS 1:57-66
AWIT 99:1-5

“…ang walang hanggang Ama…”

ANG PAGSILANG NI JUAN
ANG TIGA-BAWTISMO

Isang masayang pangyayari nang ipanganak 
si Juan. Walang nangarap na ang matandang 
mag-asawa ay magkakaroon ng anak (Luc 
1:57-58). Ang kaugalian ng mga Judio ay 
pangalanan ang isang bata nang siya ay tuliin 
sa ikawalong araw pagkatapos ng kanyang 
kapanganakan. Sa sandali na iyon, ang mga 
kamag-anak at kapitbahay ay nagtitipon at 
nais na pangalanan ang bata na Zacarias, 
ayon sa kanyang ama. Ngunit sinagot sila 
ni Elisabeth ang bata ay tatawaging Juan. 
Dahil hindi makapagsalita si Zacarias, na 
pinipi ng anghel dahil sa kanyang unang 
pagdududa sa pangako ng Diyos, kailangan 
nating ipagpalagay na isinulat niya para kay 
Elisabeth ang ulat ng nangyari sa Templo. 
Ngunit hindi sumang-ayon ang kanilang 
mga kaibigan at kamag-anak na nagsasabing 
ang bata hindi maaaring pangalanang Juan 
dahil hindi ito isa sa mga pangalan ng 
pamilya. Si Zacarias ay humingi ng isang 
sulatang tableta at isinulat na ang dapat na 
pangalan ng bata ay Juan (Luc 1:59-63).

Kaagad pagakatapos nito ay nakapagsalita 
si Zacarias at pinuri niya ang Diyos para 
sa lahat ng mga bagay na nagaganap. 
Lahat ay namangha sa mga pangyayari at 
mabilis na kumalat ang balita. Ang lahat 
ng nakarinig ay nahalata na ang kamay ng 
Diyos ay nasa bagong panganak na batang 
ito (Luc 1:64- 66).

Si Zacarias ay puspos ng Banal na Espirito 
at nagsimulang magpropesiya. Ipinahayag 
niya na ang Araw ng Kaligtasan ay malapit 
na at ang Manunubos ay darating tulad ng 
ipinropesiya ng mga propeta (Luc 1:67-
70). Walang higit na nalaman tungkol sa 
pagkabata ni Juan maliban sa siya ay lumaki 
sa isang karaniwan na paraan at umunlad sa 
pagiging espirituwal. Pagkalaon ay tumungo 
siya sa disyerto upang mamuhay hanggang 
sa panahon na upang simulan ang kanyang 
ministeryo (Luc 1:80).

May mahalagang aral para sa atin 
dito. Si Zacarias ay isang taong may 
pananampalataya. Ngunit ang kanyang 
panandaliang pagdududa sa pangako ng 
Panginoon ay naging dahilan sa pagkawala 
ng kanyang pananalita, at ang kaniyang 
kakayahang maglingkod sa Diyos sa loob 
ng mga siyam na buwan. Gaano kahalaga na 
tayo ay maging matatag sa ating pagtitiwala 
sa Panginoon at sa ating pagsunod sa Kanya.

PAG-IISIP: Ano ang mahalagang aral para 
sa akin ngayon?

PANALANGIN: Ama, Ikaw ay laging tapat, 
maging tapat nawa ako bilang pasubali.



MIYERKULES, OKTUBRE 26
LUCAS 3:1-14
ISAIAS 40:1-5

“…ang Prinsipe ng Kapayapaan…”

ANG MENSAHE NI JUAN
NA TIGA-BAWTISMO

Si Juan ay naninirahan sa disyerto, hindi 
kilala at marahil nag-iisa nang kausapin 
siya ng Diyos. Hindi siya gumawa ng sarili 
niyang mensahe o pumili ng sarili niyang 
para mangaral, ngunit ang kanyang mensahe 
at panahon para sa pangangaral ay nagmula 
sa Diyos (Luc 3:2). Ang kanyang mensahe ay 
sa pinakapayak na anyo nito ay ang “magsisi 
at magpabinyag.” Ito ay isang lantarang 
pangungumpisal ng kasalanan at isang 
pagkilala sa pangangailangan sa darating na 
Tagapagligtas (Luc 3:3).

Inilarawan si Juan sa isang propesiya ni 
Isaias. Siya ay binanggit na siyang isang 
tinig nasa ilang na nanawagan sa mga tao 
na ihanda ang kanilang mga puso para sa 
pagdating ng Mesiyas (Luc 3:4-6; Isa 40:3-5).

Hiniling ni Juan na ang mga tao ay matapat na 
magsisi upang mapatawad ang kanilang mga 
kasalanan. Nanawagan siya sa napakaraming 
tao na nagsidatingan na hangad ang kanyang 
binyag upang makapamuhay ng matuwid 
at maipakita ang bunga ng pagsisisi (Luc 
3:8a). Habang parami nang parami ang 
nakakarinig tungkol kay Juan, naging tanyag 
ang lumabas upang makinig sa kanya at 
magpa-bawtismo. Maliwanag na tumanggi 
siyang magbinyag sa marami na nakikisama 
lang sa madla. Tinawag niya ang malaking 
grupo ng gayong mga tao na isang “salinlahi 
ng mga ulupong” (Luc 3:7), nagbabala sa 
kanila na upang makaligtas sa darating na 
paghuhukom ang kanilang buhay ay dapat 
magpakita ng tunay na pagsisisi.

Itinuro ni Juan ang kasalanan sa lahat ng 
dumating. Ipinaalala niya sa kanila na ang 
pagiging kamag-anak ni Abraham ay hindi 
makapagliligtas sa kanila. Nanawagan siya 
sa mga mayayaman, maniningil ng buwis 
at mga sundalo na ibalik ang kanilang 
mga natamo mula sa masama at maging 
tapat. Sinaway niya ang hari, pinangalanan 
ang kanyang kasalanan at tinawag siyang 
mapagkunwari (Luc 3:8b-20).

Nakikita natin ang malaking pagkakaiba sa 
pagitan ng mensahe ni Juan at ng tanyag 
na pangangaral sa ating panahon. Tanging 
isang matapat na pagharap sa kasalanan 
at isang buhay na nagpapakita ng tunay 
na pagsisisi ang maaaring angkinin bilang 
bunga ng Ebanghelyo ng Diyos. Ang gayong 
mensahe ay hindi kailanman tanyag!

PAG-IISIP: Nakasakit ba sa mga tao ang 
Ebanghelyo ni Juan? Bakit?

PANALANGIN: Ama, tulungan Mo akong 
maisagawa ang Iyong kalooban sa Iyong 
paraan.



HUWEBES, OKTUBRE 27
LUCAS 3:15-20
MGA AWIT 105:1-4

“Ako ang daan…”

ANG KATAYUAN NI JUAN
NA TIGA-BAWTISMO

Habang lumalago ang katanyagan ni Juan, 
nagsimulang mag-isip ang mga tao kung 
siya ba ang ipinangakong Mesiyas. Ngunit 
palagi niyang sinasagot nang napakalinaw 
na hindi siya ang yaong ipinangako (Luc 
3:15-16). Ang ministeryo ni Juan na tiga-
bawtismo ay upang ipahayag ang pagdating 
ng Mesiyas. Nang makilala siya ni Jesus, 
malinaw na ipinahayag ni Juan na si Jesus 
ang Cristo, ang Tagapagligtas ng mundo at 
ang ipinangakong alay para sa kasalanan 
(Juan 1:29, 35-36).

Ang bawtismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi. 
At kaya tayo ay nagulat nang makita na ang 
walang kasalanan na Cristo ay humiling kay 
Juan na bautismuhan Siya. Wala saanman sa 
Kasulatan na mayroong tahasang pahayag 
na nagpapaliwanag nito (Mat 3:13-17). Si 
Juan mismo ay nakaramdam na hindi dapat 
niyang bautismuhan ang Panginoon. Ngunit 
sinabi ni Jesus na ang Kanyang bawtismo 
ay upang matupad ang lahat ng katuwiran 
(Mat 3:15). Kaya dito si Jesus ay masunurin 
sa plano layon ng kaligtasan, maaaring dahil 
sa pagkakakilala sa Kanya kasama ng mga 
makasalanan (Isa 53:12). Sa panahong ito ang 
Espirito ay dumapo kay Cristo, at ipinahayag 
ng Diyos Ama na ito ang Kanyang Anak, ang 
ipinangakong Mesiyas at Tagapagligtas (Mat 
3:16-17). Sa Kanyang bawtismo nagsimula 
ang ministeryo ni Cristo.

Ilang sandali ang nakalipas ang pagsimula ng 
ministeryo ni Jesus, ang tapat na pangangaral 
ni Juan ay nagbuwis ng kaniyang buhay. Ang 
salaysay ay sinabi lamang sa pagbabalik-
tanaw, ngunit ang mga detalye ay malinaw. 
Pinapugutan ni Herodes si Juan ng labag 
sa kanyang kalooban, na nalinlang ng 
masamang Herodias. Siya ang asawa ng 
kanyang kapatid na si Philip at sinaway ni 
Juan ang hari dahil sa salaula na relasyon 
nito sa kanya.

Ang buhay ni Juan ay nagwakas tulad ng 
kanyang pamumuhay: tapat na pangangaral 
laban sa kasalanan at para sa katuwiran. 
Marami sa atin ay maaaring hindi matapang 
na mangangaral tulad ni Juan, ngunit sa 
pamamagitan ng ating buhay ay maaari 
nating ipamuhay ang katotohanan na 
kanyang ikinamatay sa pangangaral. Nawa’y 
bigyan tayo ng Diyos ng awa upang maging 
tapat.

PAG-IISIP: Ano ang ministeryo ni Juan?

PANALANGIN: Ama, nawa’y ako ay 
matagpuan na tapat sa Iyong mga tungkulin.



BIYERNES, OKTUBRE 28
MATEO 4:1-11
DEUTERONOMIO 8:1-5

“…ang katotohanan at ang buhay..”

SI JESUS NA NASA ILANG

Ang apat na raang tahimik na taon sa pagitan 
ng Luma at Bagong Tipan ay natapos nang 
ang anghel ay nagsalita kay Zacarias upang 
ipahayag ang darating na kapanganakan 
ni Juan na tiga-bawtismo. Sa bawtismo ni 
Cristo, humantong ito sa pagtatapos ang 
ministeryo ni Juan at simula ng ministeryo 
ng Panginoong JesuCristo.

Bago pa man sa aktibong ministeryo 
ng Panginoon, isang napakahalagang 
pangyayari ang naganap. Ang Panginoon ay 
sumailalim sa isang natatangi na panahon 
ng pagtukso ni Satanas. Hindi natin dapat 
akalain na hindi pa Siya natukso noon. 
Dahil ang layunin ni Satanas ay pigilan ang 
plano ng kaligtasan ng Diyos, dapat nating 
ipagpalagay na siya ay aktibo sa mga tahimik 
na taon ng pisikal na paglago ni Cristo. 
Ngunit dito ay wala tayong alam.

Ngayon ang ministeryo ni Cristo ay 
nagsimula at ang patunay ng Kanyang 
walang kasalanan na banal na persona ay 
maipapakita. Upang ihayag ang katiyakan 
ng kapahamakan ni Satanas, pahihintulutan 
siyang tuksuhin ang Diyos-anak sa lahat ng 
paraan sa kanyang utos. Ito ang dahilan kung 
bakit pinangunahan ng Espirito si Cristo sa 
ilang (Mat 4:1; Luc 4:1).

Ang yugto ng apatnapung araw at gabi ay 
nagpapaalala sa atin ng apatnapung taon 
ng pagala-gala ng Israel sa ilang. Ayon kay 
Moses ang layunin ng paglalakbay na ito 
ay upang subukin sila upang ipakita kung 
ano ang nasa puso nila kung susundin nila 
o hindi ang mga utos ng Panginoon (Deut 
8:2). Pinatunayan ni Jesus ang Kanyang sarili 
na may pusong tapat at walang kasalanan, 
nakabatay sa Salita ng Diyos bilang Kanyang 
panangga laban sa mga palaso ng yaong 
masama (Mat 4:4). Ang panahong ito ng 
pagsubok ay magpapakita rin na ang ating 
Punong Pari ay Isa na makakaunawa at 
makatutulong sa atin, na ipinailalim ang 
Kanyang sarili sa mga limitasyon ng katawan 
ng tao at napapailalim sa bawat tukso 
gayunman ay walang sala (Heb 2:17-18).

Ang ministeryo ng Panginoon ay 
nagsimulang salakayin ng yaong masama. 
Ito ay magtatapos sa malaking tagumpay. 
Ito ay ang parehong tagumpay laban sa 
kasalanan na iniaalok ng Diyos sa Kanyang 
mga tao na susunod sa Kanyang Salita. 
Nawa’y matagpuan tayong tapat.

PAG-IISIP: Bakit pinahintulutan na si Jesus 
ay tuksuhin sa ilang?

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako sa 
Iyo, Ama, na ang tagumpay ay mapapasaakin 
sa pamamagitan ni JesuCristo na aking 
Panginoon.



SABADO, OKTUBRE 29
LUCAS 4:1-4
MGA AWIT 24

“Ako ay nasa Ama…”

ANG UNANG PAGTUKSO KAY JESUS

Ang Panginoon ay nag-ayuno sa may ilang 
sa loob ng apatnapung araw at patuloy 
na tinukso. Pagkatapos ng apatnapung 
araw na iyon, nang si Jesus ay pagod at 
nagugutom, dumating si Satanas kasama 
ang kanyang pinakatusong tukso (Luc 4:2). 
Maaari nating mapuna dito ang isang aral na 
dapat nating tandaan. Kapag tayo ay pagod 
dahil sa mabigat na iskedyul o pisikal na 
karamdaman, madalas na sinasamantala at 
sinisikap tayong salakayin ni Satanas kapag 
tayo ay nasa pinakamahina. Sa ganitong mga 
pagkakataon kailangan nating humingi ng 
lakas mula sa Diyos.

Ang Panginoon ay labis na nagugutom 
at sinalakay Siya ni Satanas sa puntong 
iyon. Ang unang tukso ni Satanas ay nasa 
larangan ng normal na pisikal na mga 
pangangailangan at pagnanasa. Sinubukan 
ni Satanas na samantalahin ang kagutuman 
ng Panginoon sa pamamagitan ng paghiling 
sa Kanya na patunayan ang Kanyang 
banal na pagiging Anak sa pamamagitan 
ng gawing pagkain ang mga bato (Luc 
4:3). Ipinahayag na ng Diyos Ama na si 
Jesus ay Kanyang Anak at Siya ay lubos na 
nalulugod sa Kanya (Mat 3:17). Kaya hindi 
na kailangang patunayan ang puntong iyon. 
Gayunpaman, kailangan ni Jesus na sundin 
ang kalooban ng Ama. Ang matugunan ang 
Kanyang kagutuman sa pamamagitan ng 
paggamit ng Kanyang kapangyarihan ay 
ang pagluwalhati sa Kanyang sarili kaysa sa 
Ama. Gayundin, inilipat sana nito si Cristo 
mula sa larangan ng pagsubok ng tao dahil 
walang tao ang maaaring gawing pagkain 
ang mga bato. Itinala ng Kasulatan na Siya 
ay tinukso sa bawat punto ng tao, ngunit 
walang kasalanan (Heb 4:15).

Hinarap ng Panginoon ang tukso katulad 
ng dapat nating gawin. Ginamit niya ang 
kapangyarihan ng Salita ng Diyos, na 
nagpapaalala kay Satanas na ang ating 
pisikal na mga pangangailangan ay hindi ang 
pinakamahalagang bagay sa buhay (Deut 
8:3). Madalas nililinlang ni Satanas ang mga 
tao ng Diyos na pahintulutan ang pisikal na 
kaginhawahan na maging pinakabuod ng 
kanilang pag-iral.

Kaya’t pinahinto ni Cristo ang pagsalakay 
ni Satanas sa pamamagitan ng pagsipi sa 
Kasulatan na nagpapakita na ang Diyos, sa 
Kanyang panahon at sa Kanyang paraan, ay 
magbibigay ng pisikal na pangangailangan 
ng Kanyang masunuring mga tao.

PAG-IISIP: Paano sinasamantala ni Satanas 
ang ating pisikal na kahinaan?

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako 
sa Iyo, Ama, sa pagtugon sa aking mga 
pangangailangan sa pamamagitan ng Iyong 
Salita.



ARAW NG PANGINOON, OKTUBRE 30
MATEO 4:5-7
AWIT 91:1-12

“…at ang Ama ay nasa akin.”

 MALING GINAMIT ANG KASULATAN

Si Satanas ay nadaig sa kanyang unang 
pagtatangka na tuksuhin ang Panginoon 
para magkasala. Bumalik siya na may iba 
pang tukso. Sa pagkakataong ito dinala niya 
ang Panginoon sa isang mataas na bahagi 
ng Templo. Maraming pantas ng Bibliya ang 
nag-iisip na maaaring ito ay ang portiko sa 
Timog na tinatanaw ang lambak ng Kidron. 
Ito ay mga 150 metro mula sa tuktok ng 
bahaging iyon ng Templo hanggang sa sahig 
ng lambak. Sa anumang lagay, hiniling ni 
Satanas kay Cristo na gumawa ng isang 
napaka- hangal na gawa na kung muli ay 
luluwalhati sa Kanyang sarili at susubok 
sa Ama. Ibinatay ni Satanas ang kanyang 
hamon sa maling paggamit ng Kasulatan, 
na bahagyang sinipi ang Awit 91:11-12. 
Ang maling paggamit ng Kasulatan ay 
nananatiling isa sa pinakatusong paraan ni 
Satanas sa panlilinlang sa mga tao.

Sa ngayon, maraming huwad na relihiyon 
ang nakasalig sa Salita ng Diyos, na 
kadalasang wala sa konteksto nito. 
Nakalulungkot sabihin, maraming tunay 
na mananampalataya ang nalinlang sa 
ganitong pareho na paraan. May malaking 
panganib sa pag-alis ng mga talata mula sa 
kanilang konteksto upang suportahan ang 
ating pinaniniwalaan sa halip na saliksikin 
ang Salita upang makita kung ano talaga ang 
sinasabi nito.

Sinasabi sa Awit 91 na ginamit ni Satanas 
na ang mga pangakong iyon ay para sa mga 
naninirahan sa “lihim na dako ng Kataas-
taasan” (Aw 91:1). Sa pisikal na kahulugan, 
ang mga talatang ito ay makahulang 
patungkol sa Israel sa mga huling araw. 
Gayunpaman, sa espirituwal na diwa, ang 
mga pangakong ito ay para sa lahat ng tao ng 
Diyos. Ang pagiging nasa Kanyang “lihim na 
lugar” ay ang pamumuhay ng may pagsunod 
sa Kanya. Hiniling ni Satanas kay Cristo na 
gawin ang isang bagay na hindi naaayon sa 
kalooban ng Ama, ngunit binanggit niya 
ang mga pangako ng Diyos na nakabatay sa 
pagsunod (Mat 4:5-6). Tumanggi si Jesus, 
sinipi ang Kasulatan: “Nasusulat muli, 
Huwag mong subukin ang Panginoon mong 
Diyos” (Mat 4:7; Deut 6:16).

Nakikita natin dito ang kahalagahan ng 
pagka-alam sa Banal na Kasulatan upang tayo 
ay maadya mula sa mga taong gagamitin ito 
sa mali at umakay sa mga iligaw ng landas at 
mga mangmang. Maging masigasig tayong 
mag-aaral ng Salita ng Diyos.

PAG-IISIP: Masigasig ba akong nag-aaral 
ng Salita ng Diyos?

PANALANGIN: Ama, tulungan Mo akong 
unahin Ka upang maituwid ang aking 
landas.



LUNES, OKTUBRE 31
MATEO 4:8-11
AWIT 93

“Siya na nakakita sa
akin ay nakita ang Ama.”

TAGUMPAY SA ILANG

Si Satanas ay nagapi ng higit sa isang 
beses sa paghamon niya sa Panginoon. 
Pero bumalik siya ng isang beses pa. Ito 
ay dapat magpaalala sa atin na lagi tayong 
magbantay laban sa mag-aakay sa atin sa 
kasalanan at magkakait ng ating kagalakan 
at kapayapaang nagmumula lamang sa 
pagsunod (1 Ped 5:8).

Ang huling tukso sa ilang ay isang alok 
na ibibigay kay Jesus ang mga kaharian sa 
lupa kaagad. Sinabi na ng Diyos Ama ang 
kaharian na maitatatag sa pamamagitan ni 
Cristo, at si Satanas ay walang bahagi dito. 
Ipinakita ng diyablo sa Panginoon ang mga 
organisadong imperyo ng sangkatauhan, 
lahat ng maibibigay ng lupa. Sa lahat ng ito, 
si Satanas ay may kapangyarihang hawak 
dahil sa kasalanan. Ngunit alam niyang 
tiyak ang kanyang kapahamakan kung 
tinupad ni Cristo ang plano ng Ama. Lahat 
ng tukso ay isang pagsisikap ni Satanas na 
iligtas ang kanyang sarili at ang kanyang 
masamang tuntunin. Hiniling niya kay Jesus 
na sambahin siya bilang kapalit ng kaharian 
sa lupa (Mat 4:8-9). Muli ay sumagot ang 
Panginoon sa pamamagitan ng Kasulatan. 
Lahat ng tukso ng kasamaan sa isang tao ay 
maaaring matugunan ng mga tao ng Diyos sa 
pamamagitan ng Kasulatan gaya ni Cristo na 
ibinigay sa atin ang halimbawang ito upang 
sundin (Mat 4:10). Ang sagot ng Panginoon 
ay karagdagang patunay na Siya mismo ay 
Diyos. Gaya ng nakita natin, pinahintulutan 
Niya ang mga tao na sambahin Siya. Dito, 
tumanggi Siya na sambahin si Satanas sa 
batayan na ang Diyos lamang ang nararapat 
sambahin.

Nabigo ang masamang layunin ni Satanas 
na sirain ang walang kasalanang hain. 
Pagkatapos ng huling pagtatangka, iniwan 
ni Satanas ang Panginoon (Mat 4:11). Lahat 
ng kanyang tukso sa Tagapagligtas ay hindi 
nagtagumpay. Ang walang kasalanang buhay 
ni Cristo ay pinatutunayan ng higit na muli 
sa ulat ng Bagong Tipan ng mga nakakakilala 
sa Kanya. Si Paul ay sumulat sa Iglesya 
sa Corinto, “Sapagka’t siya ay ginawang 
kasalanan para sa atin, na hindi nakakilala 
ng kasalanan…” (2 Cor 5:21). Tiyak na ang 
gayong pag-ibig ay dapat magdulot sa atin 
ng pagnanasa upang mamuhay ng banal 
na buhay na nagdudulot ng karangalan sa 
Kanyang pangalan.

PAG-IISIP: Paano nadaig ng Panginoon ang 
pagsalakay ni Satanas?

PANALANGIN: Ama, nawa’y pahalagahan 
ko ang Iyong Salita at gamitin ito upang 
gabayan ako na ipamuhay ang Iyong Salita at 
gamitin ito upang gabayan akong mamuhay 
ng isang banal na buhay.



MARTES, NOBYEMBRE 1
JUAN 2:1-11
MGA AWIT 27:1-6

“Nagsalita siya at ito ay naganap.”

ANG TUBIG AY GINAWANG
INUMING UBAS

(Ngayon ay sisimulan natin ang isang buwan 
ng pagbabasa sa “Mga Himala ni Cristo na 
ating Panginoon” ni J.C. Ryle.)

Natutuhan natin sa pagbabasa ngayon ang 
pinaka-malakas na kapangyarihan ng ating 
Panginoong JesusCristo. Sinabihan tayo ng 
isang himala na Kanyang ginawa sa piging 
ng kasal nang maubos ang inuming katas 
ng ubas. Sa pamamagitan lamang sa gawa 
ng kalooban, pinalitan ni Jesus ang tubig ng 
“katas ng ubas” at sa gayon ay tinustusan ang 
pangangailangan ng lahat ng mga panauhin.

Ang paraan kung paano ginawa ang himala 
ay nararapat na bigyang-pansin. Tayo ay 
hindi sinabihan ng anumang panlabas na 
nakitang aksyon na nauna o kasama nito. 
Hindi sinabi na hinawakan ni Jesus ang mga 
sisidlan na naglalaman ng tubig na iyon na 
ginawang “katas ng ubas”. Hindi sinabi na 
inutusan Niya ang tubig na baguhin nito 
ang katangian, o na nanalangin si Jesus sa 
Kanyang Ama sa langit. Ginusto lang ni 
Jesus ang pagbabago at ito ay naganap. Wala 
tayong nababasang propeta o apostol sa 
Bibliya na kailanman ay gumawa ng isang 
himala sa ganitong paraan. Siya na maaaring 
gumawa ng ganoong kalakas na gawain, sa 
ganoong paraan, ay walang iba kundi ang 
Diyos.

Ito ay isang komportableng kaisipan na ang 
parehong pinakamalakas na kapangyarihan 
ng kalooban na ipinakita dito ng ating 
Panginoon ay ginagamit pa rin sa ngalan 
ng Kanyang mga mananampalataya. Hindi 
nila kailangan ang Kanyang pangkatawang 
presensya upang mapanatili ang kanilang 
layunin. Sila ay walang dahilan upang 
masiraan ng loob dahil hindi nila Siya 
nakikita ng kanilang mga mata na 
namamagitan para sa kanila; o hipuin 
Siya ng kanilang mga kamay, upang sila ay 
kumapit sa Kanya para sa kaligtasan. Kung 
“iibigin” Niya ang kanilang kaligtasan at ang 
pang-araw-araw na panustos ng lahat ng 
kanilang espirituwal na pangangailangan, 
sila ay ligtas at maayos na pinaglaanan na 
parang nakita nilang nakatayo Siya sa tabi 
nila. Ang kalooban ni Cristo ay kasing lakas 
at kasing bisa gaya ng gawa ni Cristo. Ang 
kalooban Niya ay isang kalooban na may 
kapangyarihan sa langit at lupa at dapat 
manaig.

PAG-IISIP: Anuman ang itinakda ng Diyos 
ay dapat mangyari (re: Dan 4:35).

PANALANGIN: Ama, patawarin mo ako 
sa mga panahong tinanggihan ko ang Iyong 
kalooban para sa buhay ko.



MIYERKULES, NOBYEMBRE 2
JUAN 4:43-54
MGA HEBREO 12:4-13 

“…na siyang nagpapagaling ng lahat
ng iyong karamdaman.”

PAGPAPAGALING SA ANAK
NG MAHARLIKA

Anong mga pakinabang ang maibibigay 
ng kapighatian sa kaluluwa! Nabasa natin 
ang pagkabalisa na iyon tungkol sa isang 
anak na inakay ang maharlika kay Cristo, 
upang makakuha ng tulong sa panahon 
ng pangangailangan. Nang madala sa 
piling ni Cristo, natutunan niya ang isang 
aral na hindi mabibili ng salapi. Sa huli, 
siya ay “naniwala, at ang kanyang buong 
sambahayan” (Juan 4:53). Lahat ito, kung 
maalala, ay nakasalalay sa sakit ng anak. 
Kung ang anak ng maharlika ay hindi 
kailanman nagkasakit, ang kanyang ama ay 
maaaring nabuhay at namatay sa kanyang 
mga kasalanan.

Ang paghihirap ay isa sa mga gamot ng 
Diyos. Sa pamamagitan nito madalas Siyang 
nagtuturo ng mga aral, na matututunan sa 
walang ibang paraan. Sa pamamagitan nito 
madalas Niyang inilalayo ang mga kaluluwa 
sa kasalanan at ang sanlibutan, na kung hindi 
ay mapapahamak nang walang hanggan.

Ang salita ni Cristo ay kasing bisa ng 
Kanyang presensya. Si Jesus ay hindi bumaba 
sa Capernaum upang makita ang maysakit 
na binata, ngunit sinabi lamang ang salita: 
“Ang iyong anak ay buhay” (Juan 4:51). 
Ang pinakamalakas na kapangyarihan ay 
sumama sa maliit na pangungusap na iyon. 
Sa oras na yaon gumaling ang pasyente. 
Nagsalita lamang si Cristo at ang lunas ay 
tapos na. Nag-utos at ang sakit ay lumisan.

Ang katotohanang nasa harapan natin 
ay bukod-tanging puno ng ginhawa. 
Nagbibigay ito ng napakalaking halaga sa 
bawat pangako ng awa, biyaya at kapayapaan 
na nahulog mula sa labi ni Cristo. Siya 
na sa pamamagitan ng pananampalataya 
ay humawak sa ilang salita ni Cristo ay 
nakatapak ang kanyang paa sa ibabaw ng 
malaking bato. Kung ano ang sinabi ni 
Cristo, magagawa Niya, at kung ano ang 
mga gagawin Nya, Siya ay hindi kailanman 
magkukulang na gumawa ng mabuti. Ang 
makasalanan na talagang pinagkatiwala ang 
kanyang kaluluwa sa salita ng Panginoong 
Jesus ay ligtas ng walang hanggan. Siya ay 
hindi maaaring maging mas ligtas, kung 
nakita niya ang aklat ng buhay at ang 
kanyang sariling pangalan na nakasulat sa 
loob.

PAG-IISIP: Mas mabuti pang magkasakit at 
mayroong Cristo kaysa malusog ngunit nasa 
daan patungo sa impiyerno.

PANALANGIN: Ama, nawa’y matutuhan 
ko ang Iyong mga aral sa pamamagitan ng 
aking mga pagkakasakit.



HUWEBES, NOBYEMBRE 3
LUCAS 5:1-11
MATEO 8:18-22

“Maging ang mga isda
ay sumusunod sa Kanya.”

ANG MILAGROSONG ISANG BANGKA 
NA DAMI NG ISDA

Ang ating Panginoon ay mayroong walang 
pagod na kahandaan para sa bawat mabuting 
gawa. Ang ating Panginoon ay nangaral sa 
maraming tao, hindi sa anumang itinalagang 
gusali o lugar na nakahiwalay para sa 
pampublikong pagsamba, ngunit sa bukas 
na lugar; hindi sa isang pulpito na ginawa 
para sa gamit ng mangangaral, ngunit sa 
bangka ng mangingisda (Luc 5:1-3). Ang 
mga kaluluwa ay naghihintay na mabusog. 
Ang personal na abala ay walang puwang sa 
Kanyang pagsasaalang-alang. Ang gawain 
ng Diyos ay hindi dapat tumigil.

Ang mga lingkod ni Cristo ay dapat 
matuto ng aral mula sa Guro. Hindi tayo 
dapat maghintay hanggang maalis ang 
bawat maliit na balakid o kahirapan bago 
natin ilagay ang ating kamay sa araro o 
humayo upang maghasik ng binhi ng Salita. 
Magtrabaho tayo gamit ang mga gamit na 
mayroon tayo. Habang tayo ay nagtatagal at 
naaantala, ang mga kaluluwa ay namamatay. 
Ang pusong tamad ay laging tumitingin sa 
bakod ng tinik at leon sa daan (Kawikaan 
15:19; 22:13). Nasaan tayo, at bilang tayo, sa 
panahon o wala sa panahon, sa isang paraan 
o iba pa, sa pamamagitan ng dila o panulat, 
sa pamamagitan ng pagsasalita o pagsusulat, 
magsikap tayo na laging gumagawa para sa 
Diyos. Hindi dapat tayo naka tayo lang.

Isang praktikal na aral para sa atin ang 
nakapaloob sa ilalim ng mga simpleng 
kalagayang ito. Matutu tayo sa aral ng 
handa, walang pag-aalinlangan na pagsunod 
sa bawat utos ni Cristo. Ang landas ng 
tungkulin ay maaaring minsan ay mahirap 
at hindi kaaya-aya. Ang karunungan ng 
landas na ating sinusunod ay maaaring 
hindi maliwanag sa mundo. Pero wala sa 
mga bagay na ito ang dapat magpakilos sa 
atin. Tayo ay sumulong ng diretso kapag 
Sinabi ni Jesus, “Humayo ka.” At gawin 
ang isang bagay nang tiyak, matapang at 
walang pag-aalinlangan, kapag sinabi ni 
Jesus, “Gawin mo.” Tayo ay dapat lumakad 
sa pamamagitan ng pananampalataya at 
hindi sa pamamagitan ng paningin, at 
naniniwala na ang hindi natin nakikita 
ngayon na makatwiran at tama, makikita 
natin sa kabilang buhay. Sa ating pagkilos 
ay hinding-hindi natin makikita na tayo 
ay mga talunan. Maaga o huli aani tayo ng 
malaking gantimpala.

PAG-IISIP: Ang pagsuway ay laging 
gumagawa ng mga dahilan ngunit alam ng 
Diyos ang motibo ng puso (1 Cor 4:5).

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
huwag gumawa ng mga dahilan para sa 
pagsuway sa Iyo.



BIYERNES, NOBYEMBRE 4
MARCOS 1:21-28; LUCAS 4:33-37
MATEO 19:16-22

“Ang Panginoon ay makapangyarihan…”

ANG DEMONYO SA SINAGOGA
NG CAPERNAUM

Lalo na sinasabi sa atin na kilala ng mga 
maruruming espiritu ang ating Panginoon 
(Mar 1:24). Nakilala nila si Cristo noong 
ang mga eskriba at Pariseo ay ignorante 
sa Kanya at hindi Siya kinikilala. At gayon 
pa man ang kanilang kaalaman ay hindi 
para sa kaligtasan. Ang kaalamang ito 
ay isang kaalaman na walang kasamang 
pananampalataya, pag-asa o pag-ibig 
sa kapwa. Ganyang paniniwala ay hindi 
mas mabuti kaysa sa paniniwala ng mga 
demonyo. Lahat sila ay naniniwala at alam 
nilang si Jesus ang Cristo. Naniniwala 
sila na balang-araw ay hahatulan Niya 
ang mundo at itatapon sila sa walang 
katapusang pagdurusa. Ito ay isang solemne 
at malungkot naisip na sa mga puntong ito 
ang ilang nagsasabing sila ay Cristiyano 
ay may mas kaunting pananampalataya 
kaysa sa diyablo. May ilan na nagdududa sa 
katotohanan ng impiyerno at ang kawalang-
hanggan ng kaparusahan.

Mag-ingat tayo sa hindi banal na 
kaalaman sa Cristiyanismo. Ito ay isang 
mapanganib na pag-aari, ngunit isang 
nakakatakot na pangkaraniwan sa mga 
huling araw na ito. Maaaring alam natin 
ang Bibliya sa intelektwal na paraan at 
walang pag-aalinlangan sa katotohanan ng 
nilalaman nito. Maaaring ang ating mga 
alaala ay nakaimbak na kasama ng mga 
nangungunang teksto nito, at makapagsalita 
nang maayos tungkol sa mga nangungunang 
doktrina nito. At sa lahat ng oras walang 
impluwensya ang Bibliya sa ating mga puso, 
kalooban at budhi. Tayo ay maaaring, sa 
katotohanan, ay hindi mas mahusay kaysa 
sa mga demonyo.

Ingatan natin na ang ating pananampalataya 
ay pananampalataya ng puso, gayundin 
sa pag iisip. Maaari tayong mabuhay na 
nagsasabing, “Alam ko iyan at alam ko iyan” 
at sa wakas ay lumubog sa impiyerno sa mga 
salita sa ating mga labi. Tingnan natin na 
ang ating kaalaman ay nagbubunga sa ating 
buhay. Isang bagay na sabihing, “Si Cristo 
ay isang Tagapagligtas.” At ibang bagay na 
sabihing, “Si Cristo ang aking Tagapagligtas 
at aking Panginoon.” Maaaring sabihin ng 
diyablo ang una. Ang tunay na Cristiyano 
lamang ang makakapagsabi ng pangalawa.

PAG-IISIP: Kung walang pananampalataya, 
tayo ay mas masahol pa sa mga demonyo; 
kung pangkaisipan lang na pananampalataya 
ay katumbas tayo ng mga demonyo; sa 
pananampalatayang nagbabago sa buhay ay 
hindi tayo katulad ng mga demonyo.

PANALANGIN: Ama, hayaan ko nawa ang 
aking pananampalataya na magbago ng 
aking buhay.



SABADO, NOBYEMBRE 5
MARCOS 1:29-34; LUCAS 4:36-41
HEBREO 10:1-14

“Meron din bang mahirap
para sa Panginoon?”

PAGPAPAGALING SA INA
NG ASAWA NI SIMON

Sa panahon ng kagipitan dapat muna tayong 
dumulog kay Jesus, na ginawa ng mga 
kaibigan ng ina ng asawa ni Simon (Mar 
1:30). Walang lunas na ganito. Ang paraan ay 
dapat gamitin nang masigasig nang walang 
tanong sa oras ng pangangailangan. Ang 
mga doktor ay ipapadala sa karamdaman. 
Ang mga abogado ay dapat konsultahin 
kapag ang ari-arian o ang karakter ay 
nangangailangan ng pagtatanggol. Ang 
tulong ng mga kaibigan ay dapat hanapin. 
Ngunit gayon pa man, ang unang dapat 
gawin ay humingi ng tulong sa Panginoong 
Jesus.

Ang pinakamalakas na kapangyarihan ni 
Jesus ay nakita sa magkatulad na pagsunod 
ng mga sakit at diyablo sa Kanyang utos. 
Sinaway niya ang mga maruruming espiritu 
at nagsilabas sila sa malungkot na mga tao na 
kanilang pinasok (Mar 1:25, 26, 34). Sinaway 
Niya ang lagnat, ipinatong ang Kanyang mga 
kamay sa mga maysakit at kaagad umalis 
ang kanilang mga karamdaman at ang mga 
maysakit ay gumaling (Mar 1:31, 34).

Ang gayong mga himala ay madalas na 
naganap sa mga Ebanghelyo na karaniwan 
nating binabasa ang mga ito nang walang pag-
iisip, at kinalimutan ang makapangyarihang 
aral ng bawat isa na nilalayong iparating. 
Ang layon ng bawat isa ay upang pagtibayin 
ang ating isipan sa dakilang katotohanan na 
si Cristo ang itinalagang Tagapagpagaling 
ng bawat kasamaan na dinala ng kasalanan 
sa mundong ito. Si Cristo ang tunay na 
panlunas at tanging lunas sa lahat ng 
nakasisira ng kaluluwang panloloko ni 
Satanas sa sangkatauhan.

Ang Panginoong Jesus ay gumawa ng 
isang ganap at perpektong lunas nang 
Siya ay nanggamot. Hindi lamang umalis 
ang lagnat sa biyenan ni Simon, ngunit 
pinagsilbihan niya sila (Mar 1:31). ‘Yung 
kahinaan at kawalan ng pag-asa ng lakas 
ang pangkalahatang tuntunin na iniiwan 
ng lagnat ay ganap na inalis sa kanyang 
kaso. Ang nilalagnat na babae ay hindi 
lamang gumaling sa isang sandali, ngunit 
sa parehong sandali ay ginawang malakas 
at kayang magtrabaho. Anong sagisag ng 
pakikitungo ni Cristo sa mga kaluluwang 
may sakit sa kasalanan! Ang kaluluwang 
may sakit sa kasalanan ay hindi lamang 
ginagamot at pagkatapos ay iniiwan sa 
sarili. Binibigyan din ito ng bagong puso 
at tamang espiritu; at pinaganang mabuhay 
upang mapalugdan ang Diyos.

PAG-IISIP: (Basahin ang 1 Pedro 5:7.)

PANALANGIN: Pinupuri kita, Ama, sa 
Iyong kapangyarihang magpagaling sa 
pisikal at sa espirituwal.



ARAW NG PANGINOON, NOBYEMBRE 6
MARCOS 1:40-45; MATEO 8:2-4
MGA BILANG 5:1-4

Isa lang ang nagsabi,
“Salamat Panginoon.”

ISRAEL ANG PINILI

Ang ketong ay isang sakit na hindi natin 
alam. Sa mga lupain ng Bibliya ito ay higit 
pangkaraniwan. Sa mga Judio, ang ketongin 
ay itinuring na marumi at pinuputol mula sa 
kongregasyon ng Israel at sa mga ordenansa 
ng relihiyon. Siya ay obligadong tumira sa 
isang hiwalay na bahay. Walang sinuman ang 
maaaring humipo sa kanya o maglingkod sa 
kanya. Anong kapansin-pansing kahabag-
habag ang nabibilang sa taong ketongin!

May parang ketong sa atin. Mayroong 
isang napakaruming sakit na kasalanan na 
nakatanim sa ating mga likas na katangian at 
kumakapit sa ating mga buto at utak na may 
nakamamatay na puwersa. Ang sakit na iyon 
ay ang salot ng kasalanan. Tulad ng ketong 
ito ay malalim na sakit, na nakahahawa sa 
bawat bahagi ng ating kalikasan: ang ating 
puso, kalooban, budhi, pag-unawa, ala-ala 
at pagmamahal. Parang ketong, ginagawa 
nitong kasuklam-suklam at hindi karapat-
dapat sa piling ng Diyos at ng kaluwalhatian 
ng langit. Ngunit mas masahol pa kaysa sa 
ketong, ito ay isang sakit ng lahat ng mortal 
(Isa 64:6).

Kaya at handang pagalingin ng ating 
Panginoon ang mga nangangailangan (Mar 
1:41-42). Tinugon ng ating Panginoon ang 
kahilingan ng ketongin (Mar 1:40-41) at 
pinagaling siya. Kaagad na naisagawa ang 
lunas (Mar 1:41-42). Sa mismong oras 
na iyon ang salot ay umalis sa kawawa na 
nagdurusa at siya ay gumaling. Sa isang 
salita, at isang paghipo, at nakatayo sa harap 
ng Panginoon hindi isang ketongin, kundi 
isang matino at malusog na tao.

Sino ang makakaisip sa kadakilaan ng 
pagbabago sa damdamin nitong ketongin 
nang makita niyang gumaling na siya? Ang 
araw ng umaga ay sumikat sa kanya, isang 
kahabag-habag na nilalang na higit na patay 
kaysa buhay, isang pulutong ng mga sugat at 
katiwalian. Nakita siya ng palubog na araw 
na puno ng pag-asa at kagalakan, walang 
sakit at karapat-dapat sa lipunan. Walang 
sakit sa puso ang napakalalim, ngunit kaya 
Niya itong pagalingin. Walang salot ng 
kaluluwa ang napakasama, ngunit ang ating 
Dakilang Manggagamot ay mapapagaling 
ito.

PAG-IISIP: Si Cristo ay handang magligtas. 
Ang mga makasalanan ay hindi gustong 
pumunta sa Kanya para sa kaligtasan (Mat 
23:37; Juan 5:40).

PANALANGIN: Ama, linisin mo ako sa 
aking espirituwal na ketong sa pamamagitan 
ng dugo ni Jesus.



LUNES, NOBYEMBRE 7
MARCOS 2: 1-12; MATEO 9: 2-8
MGA AWIT 139:1-6 

“Sa pamamagitan ng Kanyang salita
ang paggaling ay kaagad.”

ISANG LALAKING PARALISA
ANG GUMALING

Anong dakilang pagpapala ng kapighatian 
ang maaaring mapatunayan sa kaluluwa 
ng isang tao! Ang lalaking paralisado, na 
dinala mula sa kanyang bahay na mahina, 
umaasa at nakayuko sa katawan at kaluluwa, 
ay bumalik sa kanyang sariling bahay na 
nagagalak sa katawan at kaluluwa. Sino ang 
maaaring mag-alinlangan na siya hanggang 
sa katapusan ng kanyang mga araw ay 
magpapasalamat sa Diyos sa kanyang 
pagka-paralisado? Ito ang simula ng buhay 
na walang hanggan sa kanyang kaluluwa.

Ang ating Panginoong Jesus ay may ganap 
na kaalaman sa pag-iisip ng mga tao (Mar 
2:8). Ito ay dapat nating pang-araw-araw 
at kagawiang pagmumuni-muni na wala 
tayong maitatagong lihim mula kay Cristo. 
Sa Kanya ang mga solemne na pagpapahayag 
ng Awit 139, na dapat madalas pag-aralan 
ng mga Cristiyano (Heb 4:13; Aw 139:4). 
Kung gaano karaming pagsisiyasat sa puso 
ang makapangyarihang katotohanang ito ay 
dapat magising sa ating kalooban! Si Cristo 
ay lagi tayong nakikita! Lagi tayong kilala ni 
Cristo! Si Cristo ay nagbabasa at nagmamasid 
araw-araw ng ating mga kilos, salita at iniisip! 
Ang paggunita nito ay dapat na alarma ng 
masasama at itaboy sila sa kanilang mga 
kasalanan. Ang kanilang kasamaan ay hindi 
natatago, at balang araw ay nakakatakot na 
malantad kung hindi sila magsisisi. Maaari 
nilang linlangin ang mga tao, ngunit hindi 
si Cristo. Ito ay dapat magbigay ng payapa sa 
lahat ng tapat na mananampalataya. Dapat 
nilang tandaan na ang isang mapagmahal na 
Panginoon ay tumitingin sa kanila ng patas 
at makatarungang sinusukat sila sa Kanyang 
mata (Juan 21:17).

Ang Panginoong Jesus ay nagtataglay ng 
kapangyarihang saserdote na magpatawad 
ng mga kasalanan (Mar 2:5,10). Walang 
anghel sa langit, walang tao sa lupa, walang 
simbahan sa konseho, hindi ang ministro ng 
anumang denominasyon ang maaaring mag-
alis ng bigat ng konsensya ng makasalanan at 
bigyan siya ng kapayapaan sa Diyos. Maaari 
silang magpahayag nang may awtoridad na 
ang mga kasalanan ay handang patawarin ng 
Diyos, ngunit hindi nila kayang magpatawad 
sa sarili nilang awtoridad. Ito ang kakaibang 
kaukulang karapatan ng Diyos, na Kanyang 
inilagay sa mga kamay ng Kanyang Anak, si 
JesusCristo.

PAG-IISIP: Si Jesus na lubos na nakakakilala 
sa atin ay kayang patawarin tayo ng lubusan.

PANALANGIN: Ama, tingnan mo ang 
aking puso at patawarin mo ako nang buo.



MARTES, NOBYEMBRE 8
JUAN 5:1-15
MGA AWIT 119:65-71

“Sila na naghihintay sa Panginoon
magpapanibago ng kanilang lakas.”

INUTIL NA LALAKI SA BETHESDA

Napakadakila ng awa at habag ni Cristo! 
“Nakita” niya (Juan 5:6) ang kawawang 
nagdurusa na nakahiga sa karamihan. 
Pinabayaan, binalewala at kinalimutan sa 
napakaraming tao, siya ay napagmasdan ng 
mata ni Cristo na nakakakita ng lahat. “Alam” 
na alam Niya (Juan 5:6), sa pamamagitan ng 
Kanyang banal na kaalaman, kung gaano 
na siya katagal “sa kasong iyon” at naawa 
ito sa kanya. Kinausap niya ito nang hindi 
inaasahan, na may mga salita ng magiliw 
na pakikiramay. Agad niya itong pinagaling 
at walang pagkaantala, pinauwi siyang may 
kagalakan.

Isa lamang ito sa maraming halimbawa 
ng kabaitan at pakikiramay ng ating 
Panginoong JesusCristo. Siya ay puno ng 
hindi karapatdapat, hindi inaasahang sagana 
na pag-ibig sa tao. Siya ay “nalulugod sa 
awa” (Mik 7:18). Siya ay higit na handang 
magligtas kaysa ang tao ay maligtas, higit 
na handang gumawa ng mabuti kaysa 
tanggapin ito ng tao.

Itinuro sa atin ang aral na ang paggaling 
mula sa karamdaman ay dapat na ikinintal 
sa atin. Ang aral na iyon ay nakapaloob sa 
mga taimtim na salita na sinabi ng ating 
Tagapagligtas sa taong Kanyang pinagaling: 
“Huwag ka nang magkasala, baka dumating 
ang mas masama sa iyo” (Juan 5:14).

Ang bawat sakit at kalungkutan ay ang tinig 
ng Diyos na nagsasalita sa atin. Mapalad 
silang may mata na makita ang kamay ng 
Diyos at tainga na marinig ang Kanyang tinig 
sa lahat ng nangyayari sa kanila. Walang 
nangyayari sa mundong ito sa pamamagitan 
ng pagkakataon.

Ang panibagong kalusugan ay dapat 
magbalik sa ating posisyon sa mundo na may 
mas malalim na pagkamunghi sa kasalanan, 
higit pa sa masusing pagbabantay sa sarili 
nating mga paraan at mas palagiang layunin 
ng isip na mamuhay sa Diyos. Napakadalas 
ang pananabik at kabaguhan ng pagbabalik 
ng kalusugan ay nagtutukso sa atin na 
kalimutan ang mga panata at intensyon 
ng silid ng sakit. May mga espirituwal na 
panganib ng pagdalo sa paggaling! Mabuti 
sana para sa ating lahat pagkatapos ng 
karamdaman na ilagay ang mga salitang ito 
sa ating mga puso: “Huwag akong hayaang 
magkasala pa, baka dumating sa akin ang 
mas masamang bagay.”

PAG-IISIP: Sinususulit ko ba ang 
kagandahang-loob ng Diyos sa akin o 
pinatitibay ko ba ang Kanyang poot? (Rom 
2:5)

PANALANGIN: Ama, nawa’y marinig ko 
ang Iyong tinig sa bawat karanasan ko.



MIYERKULES, NOBYEMBRE 9
LUCAS 6:1-11; MATEO 12:1-13
MATEO 23:15-24

“Ang ‘Sabbath’ ay ginawa para sa tao.”

ANG PANGINOON NAGPAPAGALING
SA “SABBATH”

Pinalaya ng ating Panginoon ang “Sabbath” 
mula sa mga maling interpretasyon at nilinis 
ito mula sa mga tradisyong gawa ng tao. 
Inalis niya ang kaawa-awang mga tradisyon 
na ipinagkaloob ng mga Pariseo sa araw 
na iyon, at sa pamamagitan nito ay ginawa 
nila itong isang pasanin sa halip na isang 
pagpapala.

Pinahihintulutan ng ating Panginoon na 
gawin ang lahat ng gawain ng tunay na 
pangangailangan at awa sa “Sabbath”, isang 
prinsipyo na saganang itinatag sa mga talata 
ng Bibliya ngayon. Nasumpungan nating 
binibigyang-katwiran ng ating Panginoon 
ang Kanyang mga disipulo sa pagpipingas 
ng mga uhay ng mais sa “Sabbath”. Ito 
ay isang gawang pinahihintulutan sa 
Kasulatan (Deut 23:25). Sila ay nagugutom 
at nangangailangan ng pagkain kaya hindi 
sila masisisi (Mat 12:1). Nakita nating 
pinananatili Niya ang pagiging matuwid 
ng pagpapagaling ng isang maysakit sa 
“Sabbath”. Ang lalaki ay dumaranas ng 
karamdaman at sakit. Sa gayong kaso, hindi 
paglabag sa utos ng Diyos ang magbigay ng 
kaluwagan. Hindi tayo dapat magpahinga sa 
paggawa ng mabuti.

Ang mga argumento kung saan 
sinusuportahan ng ating Panginoon ang 
pagiging matuwid ng anumang gawain 
ng pangangailangan at awa sa “Sabbath” 
ay kapansin-pansin at hindi masasagot. 
Pinaalalahanan Niya ang mga Pariseo, na 
nagsumbong sa Kanya at sa Kanyang mga 
disipulo ng paglabag ang batas, ng mga 
aksyon ni David (Luc 6:3-4), ng mga saserdote 
sa templo (Mat 12:5) at ng kanilang sariling 
pangangalaga sa mga hayop (Mat 12:11). 
Higit sa lahat, inilatag Niya ang dakilang 
alituntunin na walang ordenansa ng Diyos 
ang dapat ipilit hanggang sa mapabayaan 
natin ang mga simpleng tungkulin ng pag-
ibig sa kapwa (Luc 6:9; Mat 12:7).

Muling ipinakita ng ating Panginoon ang 
Kanyang perpektong kaalaman sa pag-iisip 
ng mga tao (Luc 6:8). Siya na nakakaunawa 
sa lihim na layunin at imahinasyon ng iba 
ay malamang na higit pa sa tao. Walang 
alinlangan Siya ay tao tulad natin, maliban sa 
kasalanan. Ngunit may iba pang mga teksto 
sa Banal na Kasulatan na nagpapatunay na 
ang ating Panginoon ay Diyos at gayundin 
ay tao.

PAG-IISIP: Ang sagisag sa katotohanan 
ay dapat na katumbas ng pagmamahal sa 
kapwa.

PANALANGIN: Ama, nawa’y aking 
pahalagahan ang Iyong katotohanan at 
mahalin maging ang aking mga kaaway.



HUWEBES, NOBYEMBRE 10
LUCAS 7:1-10
MATEO 8:5-13

Walang mas malaking pananampalataya!

ANG PAGPAPAGALING NG LINGKOD
NG SENTURYON

Inilalarawan ng Lucas 7:1-10 ang 
mahimalang pagpapagaling ng isang 
maysakit. Isang senturyon sa hukbong 
Romano ang umapela sa ating Panginoon 
sa ngalan ng kanyang lingkod at nakuha ang 
kanyang hinihiling. Ang isang mas malaking 
himala ng pagpapagaling kaysa dito ay wala 
saanman nakatala sa mga Ebanghelyo. Nang 
hindi man lang nakikita ang nagdurusa, nang 
walang hawakan ng kamay o tingin ng mata, 
ibinalik ng ating Panginoon ang kalusugan 
sa isang namamatay na tao sa pamamagitan 
ng isang salita. Siya ay nagsasalita at ang 
maysakit ay gumaling. Inutusan Niya at ang 
sakit ay umalis. Wala tayong mababasang 
propeta o apostol na gumawa ng mga himala 
sa ganitong paraan. Nakikita natin dito ang 
daliri ng Diyos.

Ang kabaitan ng senturyon ay makikita sa 
tatlong paraan. Magiliw niyang inaalagaan 
ang kanyang maysakit na lingkod at 
nagsisikap na maibalik siya sa kalusugan 
(Luc 7:3). Hindi niya hinahamak ang 
mga Judio gaya ng ginawa ng ibang mga 
Hentil. Ang mga matatanda ng mga Judio 
ay nagbigay ng isang malakas na patotoo 
tungkol dito (Luc 7:5). Sagana niyang 
sinuportahan ang lugar ng pagsamba ng 
mga Judio sa Capernaum, hindi inibig ang 
Israel sa salita at dila lamang, ngunit sa gawa.

Matuto tayo ng aral mula sa halimbawa ng 
senturyong ito. Hayaan nating, tulad niya, 
magpakita ng kabaitan sa lahat ng dapat 
nating gawin. Pagsikapan natin magkaroon 
ng isang mata na handang makakita, at 
isang kamay na handang tumulong, isang 
pusong handang magdamdam, at isang 
kalooban na handang gumawa ng mabuti sa 
lahat. Maging handa tayong umiyak sa mga 
umiiyak at makisaya sa mga nagsasaya (Rom 
12:15). Ito ang paraan upang irekomenda 
ang ating relihiyon at gawin itong maganda 
sa harap ng mga tao. Ang kabaitan ay isang 
biyaya na mauunawaan ng lahat. Ito ay 
isang paraan upang maging katulad ng ating 
pinagpalang Tagapagligtas. Kung mayroong 
isang tampok sa Kanyang karakter na 
mas kapansin-pansin kaysa sa iba ito ay 
ang Kanyang walang sawang kabaitan at 
pagmamahal. Mayroong isang paraan upang 
maging masaya sa mundo at makita ang 
magagandang araw. Ang kabaitan ay laging 
may dalang sariling gantimpala. Ang mabait 
na tao ay madalang na walang kaibigan.

PAG-IISIP: Ang kabaitan sa lahat ay 
katangian ng Diyos (Luc 6:32-36).

PANALANGIN: Patawarin mo ako, Ama, 
sa aking kawalan ng kabaitan. Nawa’y 
lumago ako sa kagandahang-loob ng aking 
Tagapagligtas.



BIYERNES, NOBYEMBRE 11
LUCAS 7:11-17
1 CORINTO 15:50-58

“Isang nag-iisang anak
na lalaki ay binuhay.”

ANG PAGBUHAY SA PATAY
NA ANAK NG BYUDA

Anong kalungkutan ang dinala ng kasalanan 
sa mundo! Narito ang pagkamatay ng ang 
nag-iisang anak na lalaki ng isang balo. 
Ang lahat ng paghihirap na ito ay bunga 
ng kasalanan. Ginawa ng Diyos lahat ng 
bagay na napakabuti (Gen 1:31) ngunit 
ang kasalanan ay pumasok sa mundo at 
kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan 
(Rom 5:12). Ang mundong ito ay puno 
ng karamdaman, sakit, kahinaan ng 
katawan, kahirapan, trabaho at problema. 
Sa pangkalahatan ang kasaysayan ng mga 
pamilya ay puno ng panaghoy, pagtangis, 
pagluluksa at paghihinagpis. Mababakas 
ang lahat ng ito sa kasalanan. Gaano dapat 
nating kamuhian ang kasalanan! Sa halip na 
mahalin ito, kumapit dito, makipaglokohan 
dito, magdahilan, paglaruan ito, dapat nating 
kamuhian ito nang may nakamamatay 
na poot, nagsasagawa ng walang tigil na 
pakikidigma laban dito (Rom 12:9).

Gaano kalalim ang habag ng puso ng ating 
Panginoon! Hindi niya hinintay na humingi 
ng tulong ngunit kinausap ang umiiyak na 
ina (Luc 7:13). Makalipas ang ilang Segundo, 
naging malinaw ang kahulugan ng Kanyang 
mga salita. Ang anak ng balo ay naibalik sa 
kanya ng buhay. Ang kanyang kadiliman ay 
naging liwanag at ang lungkot sa saya.

Ang ating Panginoon ay hindi nagbago (Heb 
13:8). Ang kanyang puso ay mahabagin 
pa rin. Ang kanyang pakikiramay sa mga 
nagdurusa ay malakas pa rin. Walang 
kaibigan o mang-aaliw na maihahalintulad 
kay Cristo. Sa lahat ng ating mga araw ng 
kadiliman na dapat ay marami, bumaling 
muna tayo kay Cristo para sa kaginhawaan.

Anong dakilang kapangyarihan ang taglay 
ng ating Panginoon upang buhayin muli 
ang bangkay! Nagsasalita siya sa isang 
bangkay at kaagad itong naging buhay na 
tao. Sa isang sandali, sa kislap ng mata, puso, 
baga, utak, pandama ay muling nagpatuloy 
sa kanilang mga gawain at gampanan 
ang kanilang mga tungkulin (Luc 7:14-
15). Ito ay isang pangako ng taimtim na 
muling pagkabuhay. Itong si Jesus din na 
bumuhay ng isang tao ang magbabangon 
sa lahat balang araw (Juan 5:28-29). Kapag 
tumunog ang trumpeta at nag utos ni Cristo, 
walang maaring pagtanggi o pagtakas. 
Dapat lumitaw ang lahat sa harapan Niya sa 
kanilang mga katawan upang hatulan.

PAG-IISIP: Handa na ba akong makaharap 
ang Diyos?

PANALANGIN: Ama, nawa’y mamuhay 
ako sa pagsunod sa Iyo araw-araw.



SABADO, NOBYEMBRE 12
MATEO 12:22-37
LUCAS 11:14-23

“Ang Panginoon nating lumikha
ay makapagpapagaling.”

ANG PAGPAPAGALING
NG ISANG BINGI AT PIPI

Imposible ang neutralidad sa relihiyon 
(Mat 12:30). Maraming tao ang nagsisikap 
na pumagitna sa relihiyon. Hindi naman 
sila kasing-sama ng mga maraming 
makasalanan, ngunit hindi sila mga banal. 
Nararamdaman nila ang katotohanan ng 
ebanghelyo ni Cristo kapag ito ay dinala 
sa kanila, ngunit natatakot na ipahayag 
kung ano ang kanilang nararamdaman. 
Dahil mayroon sila ng mga damdaming 
ito, binobola nila ang kanilang sarili na sila 
nga ay hindi kasing sama ng iba. At gayon 
pa man sila ay kapos sa pamantayan ng 
pananampalataya at gawain na itinakda ng 
Panginoong Jesus. Hindi sila nagpapakita na 
sa panig ni Cristo at gayon pa man ay hindi 
sila hayagang laban sa Kanya. Ang ating 
Panginoon ay nagbabala sa lahat na sila 
ay nasa mapanganib na posisyon. Dalawa 
lang ang partido sa usaping panrelihiyon, 
dalawang kampo, dalawang panig. Kasama 
ba natin si Cristo at gumagawa sa Kanyang 
layunin? Kung hindi, laban tayo sa Kanya. 
Gumagawa ba tayo ng mabuti sa mundo? 
Kung hindi, gumagawa tayo ng masama. 
Walang kapayapaan hangga’t hindi tayo 
naging lubusan at nagpasya sa ating 
Cristiyanismo.

Napakalaking makasalanan ang mga 
kasalanan laban sa kaalaman! Ito ang 
praktikal konklusyon na tila natural na 
dumadaloy mula sa mga salita ng ating 
Panginoon tungkol sa kalapastanganan 
laban sa Espiritu Santo. Mahirap man ang 
mga salitang ito, tila patas lang na patunay 
na may mga antas sa kasalanan. Ang 
mas malaki ang liwanag, ay mas malaki 
ang kasalanan ng tumatanggi dito. Ang 
mas malinaw na kaalaman ng isang tao 
sa ebanghelyo, mas malaki ang kanyang 
kasalanan kung kusa siyang tumanggi na 
magsisi at maniwala. Ang doktrinang itinuro 
dito ay nasa ibang Kasulatan din (Heb 
6:4-7; 10:26-27). Ang hindi napagbagong 
loob na mga anak ng makadiyos na mga 
magulang, ang hindi napagbagong loob 
na mga miyembro ng ebandyelikong 
kongregasyon ang pinakamahirap na tao sa 
mundo upang mapaniwala. Parang wala na 
silang pakiramdam. Ang parehong apoy na 
tumutunaw sa pagkit ay sya ring nagpapatigas 
ng luwad. Sa isang Paraon, isang Saul, isang 
Ahab at isang Hudas Iskariote ay isang 
kumbinasyon ng malinaw na kaalaman at 
sadyang pagtanggi kay Cristo. May liwanag 
sa ulo at poot sa katotohanan sa puso.

PAG-IISIP: Ang mga tao ay naghahangad 
na lumikha ng ikatlong grupo sa loob ng 
sangkatauhan, ngunit dalawa lamang ang 
kinikilala ng Kasulatan. Nasaan ako?

PANALANGIN: Ama, nawa’y malinaw 
akong tumayo sa Iyong panig.



ARAW NG PANGINOON, NOBYEMBRE 13
MARCOS 4:35-41; MATEO 8:23-27
HEBREO 11:32-38

“Siya ang Panginoon ng Paglikha.”

ANG PAGPAPATAHIMIK NG UNOS

Ang tunay na nagliligtas na 
pananampalataya ay kadalasang may 
halong kahinaan at pagkasalanta. Ito ay 
isang mapagpakumbabang aral ngunit isang 
napakabuti. Ang takot ng mga disipulo 
(Mar 4:38) ay nag-ugat sa kawalan ng 
pananampalataya (Mar 4:40). Ilan ang may 
pananampalataya at sapat na pag-ibig upang 
sundin si Cristo ngunit puno ng mga takot 
sa oras ng pagsubok! Ilan ang may sapat na 
biyaya para sumigaw, “Panginoon, iligtas mo 
kami,” ngunit hindi sapat na biyaya upang 
humiga at maniwala sa pinakamadilim na 
oras na maayos ang lahat!

Hayaan ang panalangin, “Panginoon, 
dagdagan mo ang aming pananampalataya,” 
ay palaging maging bahagi ng ating 
pang-araw-araw na mga petisyon. Hindi 
natin marahil alam ang kahinaan ng 
ating pananampalataya hanggang sa tayo 
ay inilalagay sa pugon ng pagsubok at 
pagkabalisa. Mapalad at masaya ang taong 
nakatagpo sa pamamagitan ng karanasan 
na ang kanyang pananampalataya ay kayang 
tiisin ang apoy, at masasabi niyang kasama 
ni Job, “Bagaman ako ay patayin niya, ako ay 
magtitiwala sa kanya” (Job 13:15).

Ang ating Panginoon, bilang Diyos, ay 
may pinakamalakas na kapangyarihan. 
Pinakalma niya ang rumaragasang bagyo 
sa pamamagitan ng ilang salita (Mar 
4:39). Kilala ng mga elemento ang tinig 
ng kanilang Panginoon at, tulad ng mga 
masunuring lingkod, ay tumahimik kaagad. 
Sa Panginoong Jesus, ay walang imposible. 
Walang mabagyong napakalakas para sa 
Kanya upang paamuin. Walang ugali na 
napakagaspang at marahas na hindi Niya 
mababago. Walang konsensya na labis na 
nabalisa na hindi Siya makapagsalita ng 
kapayapaan at mapatahimik ito. Walang 
tao ang mangangailangan ng kawalan 
ng pag-asa kung iyuko lamang niya ang 
kanyang pagmamataas at dumuong bilang 
isang mapagpakumbabang makasalanan 
kay Cristo. Si Cristo ay maaaring gumawa 
ng mga himala sa kanyang puso. Walang 
taong kailanman ay nangangailangan ng 
kawalan ng pag-asa na maabot ang kanyang 
paglalakbay kung ipinangako ang kanyang 
kaluluwa sa pangangalaga ni Cristo.

PAG-IISIP: Pananampalataya ay tumitingin 
sa kabilang banda ng mga pangyayari sa 
mga Kamay na humubog sa kanila para sa 
ikabubuti ng simbahan (Rom 8:28).

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako sa 
Iyo, Ama, sa Iyong makapangyarihang 
Kamay sa aking buhay.



LUNES, NOBYEMBRE 14
MARCOS 5:1-13; MATEO 8:28-32
1 JUAN 3:1-8

“Takot ang mga demonyo Anak ng Diyos.”

ANG DEMONYO SA BANSA
NG MGA GADARENE

Gaano kakumpleto ang kapangyarihan at 
awtoridad ng Panginoon na mas mataas 
sa diyablo! Nakita natin ito sa sigaw ng 
isang maruming espiritu (Mar 5:7). Nakita 
natin ito sa utos na ibinigay at ang agarang 
pagsunod pagkatapos (Mar 5:8). Nakita 
natin ito sa pinagpalang pagbabago na 
kaagad na naganap sa kanya na sinapian: 
siya ay natagpuang nakaupo, nakadamit at 
nasa kanyang tamang pag-iisip (Mar 5:15). 
Nakita natin ito sa pagtatapat ng lahat ng 
mga demonyo (Mar 5:12) na nagpapahayag 
ng kanilang kamalayan na wala silang 
magagawa kung walang pahintulot. Ang 
lahat ng mga bagay na ito ay nagpapakita 
ng Isang mas malakas kaysa kay Satanas ang 
naroon. Kasing lakas ng malaking kalaban 
ng tao, siya ay nasa harapan ng Isang mas 
malakas kaysa sa kanya. Sa dami ng kanyang 
punong abala, nakaharap niya ang Isang 
mamumuno ng higit sa labindalawang hukbo 
ng mga anghel. Isang Hari ang naroroon na 
may kapangyarihan (Mat 26:53; Eccles 8:4).

Ang katotohanang itinuro dito ay puno ng 
matinding aliw para sa lahat ng tunay na 
Cristiyano. Nabubuhay tayo sa mundong 
puno ng kahirapan at patibong. Tayo 
mismo ay mahina at napapaligiran ng 
kahinaan. Ang kakila-kilabot na pag-iisip na 
mayroon tayong isang makapangyarihang 
espirituwal na kaaway na malapit sa atin, 
tuso, makapangyarihan at malisyosong 
gaya ni Satanas, ay maaring makagambala 
sa atin at ibagsak tayo. Pero salamat sa 
Diyos, mayroon tayong kaibigan kay Jesus 
na may kakayahang magligtas hanggang sa 
sukdulan (Heb 7:25). Siya ay nagtagumpay 
na laban kay Satanas sa krus (Col 2:15). 
Siya ay kailanman magtatagumpay laban 
sa kanya sa puso ng mga mananampalataya 
at mamagitan para sa kanila upang and 
kanilang pananampalataya ay hindi 
mabibigo. At sa wakas ay magtatagumpay 
Siya laban kay Satanas nang lubusan kapag 
Siya ay lumabas sa ikalawang pagdating.

Tayo ba ay naligtas mula sa kapangyarihan 
ni Satanas? Siya pa rin ang naghahari at 
namumuno sa puso ng lahat ng mga anak 
ng pagsuway (Efe 2:2-3). Siya pa rin ang 
hari sa mga masasama. Sa pamamagitan 
ng biyaya ay naputol ba natin ang kanyang 
mga gapos at nakatakas sa kanyang mga 
kamay? Tinuligsa ba natin siya at ang lahat 
ng kanyang mga gawa? Araw-araw ba natin 
siyang nilalabanan at pinapalayas?

PAG-IISIP: Isapuso natin ang turo ni Juan 
(1 Juan 4:4). Ang Diyos ay hindi nagbitiw.

PANALANGIN: Tulungan mo ako, Ama, na 
labanan ang diyablo.



MARTES, NOBYEMBRE 15
MARCOS 5:24-34; MATEO 9:20-22
MGA GAWA 4:8-12

“Ang ating Panginoon ay
may dagdag-kapangyarihan.”

ANG PAGPAPAGALING NG
BABAENG MAY ISYU NG DUGO

Anong kahabag-habag ang dinala ng 
kasalanan sa mundo! Isang matagal nang 
masakit na karamdaman ang dinanas ng 
babaeng ito (Mar 5:25). Ang kasanayang 
medikal ay napatunayang hindi kaya upang 
pagalingin ito (Mar 5:26). Pagkaraan ng 
labindalawang mahaba, nakakapagod 
na taon sa pakikipaglaban sa sakit, ang 
kaginhawahan ay tila hindi mas malapit 
kaysa sa una (Kawikaan 13:12).

Dinumog ng mga tao si Cristo na may iba’t 
ibang damdamin. Isa lang sa karamihan 
ng tao and humipo sa Kanya nang may 
pananampalataya at gumaling (Mar 5:24, 
27). Marami ang sumunod kay Jesus mula 
sa pagkamausisa nang hindi nakakakuha 
ng pakinabang mula sa Kanya. Marami 
ngayon ang pumupunta sa simbahan, 
ngunit kakaunti ang humipo kay Cristo 
sa pamamagitan ng pananampalataya at 
umuwing payapa.

Ang isang babaeng ito, pagod sa kanyang 
sakit at sa kanyang mga manggagamot, ay 
naglalarawan ng maraming makasalanan. 
Ang gayong mga kalalakihan at kababaihan 
ay lubos na nadama ang kanilang mga 
kasalanan ay labis na nagdurursa sa pag-iisip 
na hindi sila pinatawad at hindi nababagay 
mamatay. Ninanais nila ang kaginhawahan 
at kapayapaan ng budhi, ngunit hindi alam 
kung saan nila mahahanap. Marami na 
silang sinubukang maling remedyo ngunit 
hindi natulungan. Nilibot na nila ang lahat 
ng anyo ng relihiyon at pinagod ang kanilang 
mga sarili sa bawat maiisip na kagamitang 
gawa ng tao para sa pagkakaroon ng 
espirituwal na kalusugan. Ngunit lahat ay 
naging walang kabuluhan.

Hayaan ang lahat ay maaliw sa himala 
na ngayon ay isinasaalang-alang natin. 
Ipaalam sa kanila na mayroong isang 
bagay na makakapagpagaling sa kanila, 
kung hahanapin lamang nila ito. May isang 
pinto kung saan hindi pa sila kumatok sa 
lahat kanilang pagsisikap na makahanap 
ng kaluwagan. May isang Manggagamot 
na hindi pa nila nalalapitan na hindi 
nagkukulang sa pagpapagaling. Hayaang 
isaalang-alang nila ang pag-uugali ng 
babaeng ito sa kanyang pangangailangan. 
Nang mabigo ang lahat ng iba pang paraan, 
pumunta siya kay Jesus para humingi ng 
tulong. Hayaan mo sila at gawin din ang 
gayon.

PAG-IISIP: Kung wala si Cristo, walang 
pag-asa (Efe 2:12).

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako sa 
Iyo, Ama, para sa aking Tagapagligtas na si 
JesusCristo.



MIYERKULES, NOBYEMBRE 16
MATEO 9:27-34
MGA AWIT 103:1-14

“Minsan ako ay bulag, pero
ngayon nakakakita na ako”

PAGPAPAGALING NG
DALAWANG BULAG

Matatagpuan kung minsan ang matibay 
na pananampalataya kay Cristo kung 
saan ito ay hindi inaasahan. Sinong mag-
aakalang tatawagin ng dalawang bulag ang 
ating Panginoon na “Anak ni David” (Mat 
9:27)? Hindi nila nakita ang mga himala na 
ginawa Niya. Makikilala lamang nila Siya sa 
pamamagitan ng karaniwang ulat. Ngunit 
ang ang mga mata ng kanilang pang-unawa 
ay naliwanagan sa kabila ng kanilang mga 
mata sa katawan ay madilim. Nakita nila ang 
katotohanan na hindi nakita ng mga eskriba 
at mga Pariseo. Nakita nila na si Jesus ng 
Nazareth ang Mesiyas. Naniwala sila na Siya 
ay makapagpapagaling sa kanila.

Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa sa 
kaligtasan ng sinuman dahil lamang siya 
ay nabubuhay sa posisyong hindi pabor 
sa kanyang kaluluwa. Ang biyaya ay mas 
malakas kaysa sa mga pangyayari. Ang 
buhay ng relihiyon ay hindi nakasalalay 
lamang sa panlabas na kalamangan. Ang 
Banal na Espiritu ay maaaring magbigay 
ng pananampalataya at panatilihin ang 
pananampalataya sa aktibong ehersisyo nang 
walang pag-aaral ng libro, walang pera at 
kakaunting paraan ng biyaya. Kung wala ang 
Banal na Espiritu ang isang tao ay maaaring 
malaman ang lahat ng mga misteryo ngunit 
siya ay mawala. Ang mahihirap at hindi 
nakapag-aral ay naniniwala habang ang 
tao sa unibersidad ay puno ng matigas na 
kawalan ng paniniwala.

Lahat tayo ay nabubuhay sa isang mahinang-
mahina na katawan. Hindi natin alam kung 
gaano karaming pagdurusa ang maaari 
nating panoorin habang tayo ay nakaupo 
sa tabi ng kama ng mahal na mga kamag-
anak at mga kaibigan. Hindi natin alam 
kung anong nakakatakot na reklamo ang 
kailangan nating gawin bago tayo mahiga at 
mamatay. Ngunit patibayin natin ang ating 
sarili ng mahalagang kaisipan na si Jesus ay 
sadyang angkop na maging kaibigan ng mga 
maysakit. Ang dakilang Mataas na Saserdote 
ay lubos na angkop na makiramay sa isang 
maysakit ang katawan at maawa sa mga may 
sakit.

PAG-IISIP: Ipinapalagay ng ating Panginoon 
na ang Kanyang mga tao ay makikibahagi 
sa pagdalaw ng mga maysakit (Mat 25:39). 
Ginagawa ko ba?

PANALANGIN: Ama, gamitin mo 
ako upang ibahagi ang pag-asa sa mga 
nangangailangan.



HUWEBES, NOBYEMBRE 17
MARCOS 6:35-46; MATEO 14:13-21
EXODO 16:1-15

“Magsikap hindi para sa karne na nasisira.”

PAGPAPAKAIN NG LIMANG LIBO

Naririto ang isang kapansin-pansing 
halimbawa ng banal na kapangyarihan ng 
ating Panginoon. Pinakain niya ang isang 
kapulungan ng limang libong lalaki sa 
pamamagitan ng limang tinapay at dalawang 
isda. Ginawa niya ang kakaunting panustos 
ng pagkain, na halos hindi sapat para sa 
pang-araw-araw na pangangailangan Niya 
at ng Kanyang mga alagad, pinupunan ang 
gutom ng isang pangkat na kasing laki ng 
isang Romanong hukbo. Walang maaaring 
magkamali sa katotohanan at kadakilaan 
ng himalang ito. Ito ay ginawa sa publiko at 
sa harap ng maraming saksi. Ang parehong 
kapangyarihan na sa simula ay ginawa ang 
mundo mula sa wala upang umiral ang 
pagkain na dati ay hindi umiral. Ang mga 
pangyayari sa buong kaganapan ay ginawang 
imposible ang panlilinlang. Hindi maaaring 
sumang-ayon ang limang libong nagugutom 
na lalaki na silang lahat ay nabusog kung 
hindi sila nakatanggap ng tunay na pagkain. 
Ang labindalawang mga bakol ng pagkain 
na naiwan ay hindi mapupulot kung ang 
tunay na materyal na mga tinapay at isda 
ay hindi naging himalang dumami. Wala, 
sa madaling salita, ang makapagpaliwanag 
sa buong transaksyon maliban sa daliri ng 
Diyos (Exodo 8:19). Ang parehong Kamay na 
nagpadala ng manna mula sa langit sa ilang 
upang pakainin ang Israel ay ang Kamay na 
gumawa ng limang tinapay at dalawang isda 
ang nagbibigay ng pangangailangan ng lima 
libong lalaki.

Ang himala sa harap natin ay isa sa maraming 
patunay na walang imposible kay Cristo. 
Ang Tagapagligtas ng mga makasalanan ay 
makapangyarihan. Tinawag niya ang wala 
sa pagkakaroon (Rom 4:17). Kapag ninais 
Niya ang isang bagay, ito ay nagkakatotoo. 
Kapag Siya ay nag-utos ng isang bagay, ito 
ay mangyayari. Maaari siyang lumikha ng 
liwanag mula sa kadiliman, kaayusan mula 
sa kaguluhan, lakas mula sa kahinaan, 
kagalakan mula sa kalungkutan at pagkain 
mula sa wala! Magpakailanman ay 
pagpalain natin ang Diyos na gayon nga! 
Baka mawalan tayo ng pag-asa kapag nakita 
natin ang katiwalian ng kalikasan ng tao 
at ang desperadong katigasan at kawalan 
ng paniniwala ng puso ng tao, kung hindi 
natin nalaman ang kapangyarihan ni Cristo. 
Maaari bang maligtas ang sinumang lalaki o 
babae?

PAG-IISIP: Sinasalamin ba ng aking buhay 
ang pagtitiwala ng pananampalataya sa 
kapangyarihan ni Cristo?

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako 
sa Iyo, Ama, dahil si Jesus ang pinak-
makapangyarihang Anak ng Diyos.



BIYERNES, NOBYEMBRE 18
JUAN 6:16-21
JOB 23:1-10

“Siya ang Panginoon ng sangnilikha.”

ANG ATING PANGINOON 
NAGLALAKAD SA TUBIG

Dapat nating pansinin sa mga talatang 
ito ang mga pagsubok na pagdadaanan 
ng mga disipulo ni Cristo. Sinabi sa atin 
na sila ay ipinadala sa kabilang dako ng 
lawa nang sila lang habang ang kanilang 
Guro ay naiwan. At pagkatapos ay nakikita 
natin silang nag-iisa sa dilim ng gabi, 
na tinatangay ng malakas na hangin sa 
mabagyong tubig at, ang pinakamasama sa 
lahat, Si Cristo ay hindi kasama nila. Ito ay 
isang kakaibang paglipat. Mula sa pagsaksi 
sa makapangyarihang himala at pagtulong 
dito, sa gitna ng humahangang karamihan, 
sa pag-iisa, kadiliman, hangin, alon, bagyo, 
pagkabalisa at panganib, napakalaki ng 
pagbabago!

Ang pagsubok, dapat nating malinaw na 
maunawaan, ay bahagi ng diyeta na lahat na 
dapat asahan ng tunay na Cristiyano. Ito ay 
isa sa mga paraan kung saan ang kanilang 
biyaya ay napatunayan at sa pamamagitan 
nito nalaman nila kung ano ang mayroon 
sa kanilang sarili. Taglamig pati tag-araw, 
lamig pati init, ulap pati sikat ng araw lahat 
kinakailangan upang dalhin ang bunga ng 
Espiritu sa pagkahinog at kapanahunan. 
Hindi natin natural na gusto ito. Mas 
gugustuhin nating tumawid sa lawa na may 
kalmadong panahon at magandang hangin, 
kasama si Cristo na laging nasa tabi natin at 
ang araw ay sumisikat pababa sa ating mga 
mukha. Ngunit maaaring hindi. Hindi sa 
ganitong paraan ang mga anak ng Diyos ay 
ginawang “kabahagi ng kanyang kabanalan” 
(Heb 12:10).

Lumapit ang Panginoong Jesus sa Kanyang 
mga disipulo habang sila ay sumasagwan 
sa mabagyong lawa, “lumakad” (Juan 6:19) 
sa tubig. Nilakad niya ang mga ito nang 
kasingdali ng paglalakad natin sa tuyong 
lupa. Dinala nila Siya nang kasing tibay 
ng simento ng templo, o ang mga burol 
sa palibot ng Nazareth. Na kung saan ay 
salungat sa lahat ng natural ang dahilan ay 
ganap na posible kay Cristo.

Ito ay kasing dali para sa Kanya na lumakad 
sa dagat bilang ang pagbuo ng dagat sa 
simula, tulad ng madaling suspindihin ang 
mga karaniwang batas ng kalikasan, tulad 
ng mga ito tinawag, upang ipataw ang mga 
batas na iyon sa una.

PAG-IISIP: Siya na lumikha at nagpapanatili 
sa mundong ito ay maaaring panatilihin ang 
Kanyang mga tao na ligtas sa pamamagitan 
ng kanilang mga pagsubok at silo.

PANALANGIN: Ama, pinupuri Kita dahil 
Ikaw ang pinaka makapangyarihang Diyos.



SABADO, NOBYEMBRE 19
MATEO 15:21-28; MARCOS 7:24-30 
LUCAS 18:1-8

“Sa panalangin - magtiyaga.”

PAGPAPAGALING NG ANAK
NA BABAE NG BABAENG

SYROPHOENICIAN

Magtiyaga tayo sa pagdarasal para sa iba! 
Ang babae na ang kasaysayan ay binabasa 
natin ngayon ay nakita noong una na 
walang nakuha sa kanyang kahilingan sa 
Panginoon. Sa kabaligtaran, ang tugon ng 
ating Panginoon ay nakapanghihina ng 
loob (Mat 15:24). Ngunit hindi siya sumuko 
sa kawalan ng pag-asa. Siya ay nanalangin 
at hindi nanghina. Nagsumamo siya ng 
ilang mumo ng awa sa halip na wala. At sa 
pamamagitan ng banal na paggigiit na ito ay 
nagtagumpay siya.

Sa wakas ay nakarinig siya ng kagalakang 
mga salita (Mat 15:28). Ang pagtitiyaga 
sa panalangin ay napakahalaga. Ang 
ating mga puso ay madaling kumiling na 
maging malamig at walang malasakit at 
isipin na walang silbi ang lumapit sa Diyos. 
Mabilis na bumaba ang mga kamay natin at 
nanghihina ang ating mga tuhod. Si Satanas 
ay palaging nagsisikap na ilayo tayo sa mga 
panalangin at punan ang ating isipan mga 
dahilan kung bakit maaari nating isuko ang 
mga ito. Ito ay palaging mas maliit kaysa 
sa nararapat. Ito ay madalas sinubukan ng 
ilang sandali at pagkatapos ay itinigil. Wala 
tayong makitang agarang sagot sa ating mga 
panalangin. Nakikita natin ang mga taong 
ipinagdarasal natin ang mga kaluluwa ay 
nagpapatuloy sa kasalanan. Nagkakaroon 
tayo ng konklusyon na walang silbi na 
ipagdasal sila at hayaang matapos ang ating 
pamamagitan. Ngunit ang babaeng ito ay 
nanalangin at hindi sumuko sa harap ng 
matinding panghihina ng loob. Sa wakas ay 
umuwi siyang masaya. Magpasiya tayo sa 
pamamagitan ng biyaya ng Diyos na tularan 
ang kanyang halimbawa.

Nagdarasal ba tayo para sa ating sarili? 
Ipagdasal din natin ang iba. Mag-ingat 
tayo sa makasariling mga panalangin - 
mga panalangin na ganap na nauukol sa 
ating sariling mga gawain at kung saan 
walang lugar para sa ibang mga kaluluwa 
maliban sa atin. Pangalanan natin ang lahat 
ng ating minamahal sa harap ng Diyos 
palagi. Manalangin tayo para sa lahat - 
ang pinakamasama, ang pinakamahirap 
at ang pinaka hindi naniniwala. Patuloy 
natin silang ipagdasal taon-taon sa kabila 
ng kanilang napatunayang kawalan ng 
pananampalataya. Habang nabubuhay tayo, 
manalangin tayo para sa iba.

PAG-IISIP: Ilang (kamag-anak, kapitbahay, 
kaibigan) ang pinangalanan mo sa harap ng 
Diyos sa taos-pusong pamamagitan?

PANALANGIN: Ama, patawarin mo ako sa 
hindi ko pagdarasal para sa mga nakapaligid 
sa akin.



ARAW NG PANGINOON, NOBYEMBRE 20
MARCOS 8:1-10; MATEO 15:32-39
FILIPOS 4:10-20

“Busog, para magutom muli!”

ANG MILAGRONG PAGPAPAKAIN
NG APAT NA LIBO

Anong dakila ang kagandahang-loob at 
habag ng ating Panginoon! Nakita niya sa 
paligid Niya ang marami na walang makain. 
Alam niya na karamihan ay sumusunod 
sa Kanya mula sa walang ibang motibo 
maliban sa walang ginagawang pag-usisa 
at walang anumang pag-aangkin na dapat 
ituring na Kanyang mga disipulo. Ngunit 
nang makita Niya silang nagugutom at 
dukha, naawa Siya sa kanila (Mar 8:1-
3). Ang kanyang madamdaming puso ay 
makikita sa kanyang mga salita. Siya ay may 
habag sa hindi Kanyang mga tao: ang walang 
pananampalataya, walang grasya, mga 
tagasunod ng mundong ito. Nararamdaman 
niya ang lambing para sa kanila, kahit na 
hindi nila alam. Tatanggapin niya sila nang 
may kagandahang-loob at malaya silang 
patawarin kung magsisisi lamang sila at 
maniniwala sa Kanya. Lagi tayong mag-ingat 
sa pagsukat ng pag-ibig ni Cristo sa anumang 
sukat ng tao. Siya ay may, walang pag-
aalinlangan, isang espesyal na pag-ibig para 
sa Kanyang sariling mga mananampalataya. 
Pero siya ay may pangkalahatang pag-
ibig ng pakikiramay kahit na para sa hindi 
nagpapasalamat at masama. Ang kanyang 
pag-ibig ay lumalampas sa kaalaman 
(Efe 3:19).

Pagsikapan nating gawing huwaran natin 
si Jesus. Maging mabait tayo, magalang, 
mahabagin at puno ng awa sa lahat ng tao. 
Maging handa tayong gumawa ng mabuti sa 
lahat ng tao, at hindi lamang sa sambahayan 
ng pananampalataya (Mat 5:44; Rom 12:20). 
Kay Cristo, walang imposible. Maaaring 
itanong ng mga alagad ang kanilang tanong 
(Mar 8:4). Kung wala ang kamay Niya 
na lumikha ng mundo mula sa wala, ang 
bagay ay hindi maaaring maging. Ngunit, 
sa pinaka makapangyarihang mga kamay 
ni Jesus, pitong tinapay at ilang isda ang 
ginawang sapat upang mabusog ang apat 
na libong kalalakihan. Walang napakahirap 
para sa Panginoon. Hindi natin dapat 
pahintulutan ang ating sarili na pagdudahan 
ang kapangyarihan ni Cristo na ibigay ang 
espirituwal na pangangailangan ng Kanyang 
mga tao. Siya ay may sapat at sobra pa para 
sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya.

PAG-IISIP: Madalas kapag tinatanong natin, 
“Paano?” dapat itanong natin, “Kanino 
ako pupunta kundi sa Kanya?” Dahil ang 
Kanyang awtoridad ay pangkalahatan (Mat 
28:18), Wala siyang problema sa ating mga 
“imposible”!

PANALANGIN: Ama, dagdagan mo ang 
aking pananampalataya at pagtitiwala sa Iyo.



LUNES, NOBYEMBRE 21
MARCOS 8:22-26
JUAN 9:13-38

Permanenteng pagpapagaling-
sa pagbabalik ni Jesus.

PAGBUKAS NG MGA MATA NG ISANG
BULAG SA BETHSAIDA

Hindi natin alam ang dahilan ng kakaibang 
paraan na ginamit ng ating Panginoon sa 
paggawa ng himalang ito. Nakita natin 
ang isang bulag na lalaki na mahimalang 
gumaling.

Magandang tandaan na ang Panginoon 
ay hindi nakatali sa anumang paraan. Sa 
pagbabagong loob ng mga kaluluwa, may 
mga pagkakaiba-iba ng operasyon, ngunit 
ito ay ang parehong Espiritu na nagbabalik-
loob. Kaya’t sa mga pisikal na pagpapagaling 
ang Diyos ay gumagamit ng iba’t-ibang mga 
ahensya, ngunit ang parehong banal na 
kapangyarihan ang nagsagawa ng lunas. Sa 
lahat ng Kanyang mga gawa, ang Diyos ay 
makapangyarihan. Ang taong ito ay hindi 
agad naligtas mula sa kanyang pagkabulag. 
Maaaring gawin ito ng Panginoon sa isang 
sandali ngunit pinili Niya itong gawin nang 
pahakbang-hakbang. Una ang lalaki ay 
bahagyang nakakita (Mar 8:24), pagkatapos 
ay ganap (Mar 8:25). Sa bagay na ito, ang 
himalang ito ay nag-iisa.

Ang unti-unting pagpapagaling na ito ay 
isang kapansin-pansing paglalarawan ng 
paraan kung saan ang Espiritu ay madalas 
na kumikilos sa pagbabagong-loob ng 
mga kaluluwa. Lahat tayo ay bulag at 
ignorante sa mga bagay na may kinalaman 
sa ating kaluluwa. Ang pagbabagong loob 
ay isang kaliwanagan, isang pagbabago 
mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula 
sa pagkabulag tungo sa pagkakita. Ngunit 
kakaunti ang mga taong napagbagong loob 
na nakikita ang mga bagay nang malinaw sa 
simula. Ang kalikasan at proporsyon ng mga 
doktrina, gawain at ordenansa ay malabong 
nakikita at hindi perpektong naiintindihan. 
Ang kanilang paningin ay hindi sanay sa 
bagong mundo kung saan sila ipinakilala. 
Hanggang sa ang gawain ng Espiritu 
ay naging mas malalim at ang kanilang 
karanasan ay medyo ganap na ay makikita 
nila ang lahat ng bagay nang malinaw. 
Masaya siyang natutong mabuti ng araling 
ito at mapagpakumbaba, at walang tiwala sa 
sarili niyang paghatol.

Ang unti-unting pagpapagaling na ito ay 
isang larawan din ng kasalukuyang posisyon 
ng mga mananampalatay ni Cristo sa 
mundo kumpara sa darating. Nakikita natin 
ngayon nang hindi malinaw. Pagkatapos ay 
malinaw.

PAG-IISIP: Hindi mahalaga kung ang isang 
pagbabagong loob ay unti-unti o madalian 
basta totoo!

PANALANGIN: Ama, nagpapasalamat ako 
sa Iyo sa pagbubukas ng aking espirituwal na 
mga mata.



MARTES, NOBYEMBRE 22
MARCOS 9:14-29; MATEO 17:14-20
JUAN 15:1-5

Huwag na huwag mong
maliitin ang mga demonyo.

ANG BATANG MAY MASAMANG 
ESPIRITO AY GUMALING

Gaano kaasa ang mga disipulo ni Cristo 
sa piling ng kanilang Guro at sa Kanyang 
tulong! Natagpuan Niya ang Kanyang 
munting kawan sa kalituhan. Ang kanyang 
siyam na Apostol ay kinubkob ng mga 
malisyosong eskriba at nataranta sa 
pagtatangkang pagalingin ang sinaniban 
ng demonyo. Ang mismong mga alagad 
na sa maikling panahon noon ay gumawa 
ng maraming himala at nagpalayas ng 
maraming mga demonyo ngayon ay 
nakatagpo ng isang kaso na napakahirap 
para sa kanila. Natutunan nila na kung wala 
si Cristo wala silang magagawa (Juan 15:5).

Hindi natin kailangang tumingin ng malayo 
upang makita ang maraming paglalarawan 
ng katotohanang ito sa kasaysayan ng 
mga tao ng Diyos sa bawat panahon. Ang 
mismong mga kalalakihan na minsan ay 
nakagawa ng mga dakilang paglalayag sa 
layunin ng ebanghelyo at sa ibang panahon 
ganap na nabigo at napatunayang mahina 
at hindi matatag na parang tubig. Ilang 
dakilang Repormador ay pansamantalang 
tumalikod sa ilalim ng panggigi-it. Ang 
pinakabanal at pinakamahusay sa mga 
Cristiyano ay walang dapat ipagmalaki. Ang 
kanilang lakas ay hindi sa kanila. Wala silang 
anumang bagay na hindi nila natanggap. 
Kailangan lang nilang pukawin ang 
Panginoon na iwanan sila sa loob ng isang 
panahon at natuklasan nila na ang kanilang 
kapangyarihan ay nawala. Tulad ni Samson 
kapag ginupit ang kanyang buhok, nagiging 
mahina siyang tulad ng ibang lalaki.

Matuto tayo ng aral ng pagpapakumbaba 
sa kabiguan ng mga alagad. Magsumikap 
tayo araw-araw na matanto ang ating 
pangangailangan ng biyaya at presensya ni 
Cristo. Sa Kanya magagawa natin ang lahat 
ng bagay (Fil 4:13). Sa Kanya maaari nating 
pagtagumpayan ang pinakamatinding tukso. 
Kung wala Siya ay maaaring madaig tayo. 
Tuwing umaga kailangan nating manalangin 
na hindi Niya tayo pababayaan sa ating sarili 
ngunit upang ang Kanyang presensya ay 
sumama sa atin, sapagkat hindi natin alam 
kung ano ang mangyayari sa anumang araw.

PAG-IISIP: Bawat kilos sa buhay Cristiyano 
ay nasa laman o nasa Espiritu, sa tulong 
ng Diyos o wala. Ang pagharap kay 
Satanas sa laman ay pagharap sa kanya na 
dinisarmahan at mahina. Ang pagharap sa 
kanya sa Espiritu ay ang pagkakaroon ni 
Cristo sa ating panig.

PANALANGIN: Patawarin mo ako, Ama, sa 
aking pagmamataas at pagtitiwala sa sarili. 
Tulungan mo akong magpagpakumbabang 
aminin na wala akong magagawa kung wala 
si Jesus.



MIYERKULES, NOBYEMBRE 23
JUAN 9:1-12
MATEO 28:18-20

Siya ang Dakilang Manggagamot.

PAGPAPAGALING SA TAONG 
IPINANGANAK NA BULAG

Anong iba’t ibang paraan ang ginamit ni 
Cristo sa paggawa ng mga himala sa iba’t 
ibang pagkakataon! Sa pagpapagaling sa 
bulag na tao, kung inaakala Niyang angkop, 
ay hinipo lamang Niya ito, o nagbigay ng 
utos. Ngunit hindi Niya ginawa. Sinabihan 
tayo na “siya ay lumura sa lupa, at gumawa 
ng putik sa laway, at pinahiran niya ang mga 
mata ng bulag ng putik” (Juan 9:6).

Ang Panginoon ng langit at lupa ay hindi 
nakatali sa paggamit ng anumang paraan 
o instrumentalidad. Sa pagbibigay ng mga 
pagpapala sa tao, gagawa Siya sa sarili 
Niyang paraan at walang sinumang mag-
uutos sa Kanya. Dapat nating obserbahan sa 
talatang ito ang pinaka makapangyarihang 
lakas na hawak ni Cristo sa Kanyang mga 
kamay. Nakikita natin na ginagawa Niya 
ang mismong imposible. Nang walang mga 
gamot, pinapagaling Niya ang isang kaso na 
walang lunas.

Ang gayong himala ay sinadya upang 
magturo ng isang lumang katotohanan, 
na hindi natin malalaman nang husto. 
Ipinakikita nito sa atin na si Jesus, ang 
Tagapagligtas ng mga makasalanan, ay may 
lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa 
(Mat 28:18). Ang gayong makapangyarihang 
mga gawa ay hindi kailanman magagawa ng 
isang tao lamang. Sa pagpapagaling ng bulag 
na ito ay wala tayong nakikita kundi ang 
daliri ng Diyos.

Ang gayong himala, higit sa lahat, ay sinadya 
upang tayo ay magkaroon ng pag-asa sa 
ating sariling kaluluwa at kaluluwa ng iba. 
Bakit tayo dapat mawalan ng pag-asa sa 
kaligtasan habang mayroon tayong gayong 
Tagapagligtas?

Tiyak, kung hindi tayo maliligtas, 
ang kasalanan ay sa ating lahat. May 
nabubuhay sa kanang kamay ng Diyos 
Isa na makapagpapagaling sa atin kung 
ilalapat natin sa Kanya. Mag-ingat tayo na 
baka ang mga taimtim na salitang ito ay 
masumpungang totoo sa atin: “…naparito 
ang liwanag sa sanlibutan, at inibig ng mga 
tao ang kadiliman kaysa liwanag, sapagkat 
masasama ang kanilang mga gawa” (Juan 
3:19). “At hindi kayo magsisilapit sa akin, 
upang kayo’y magkaroon ng buhay” (Juan 
5:40).

PAG-IISIP: Kay Cristo ang lahat ng 
kapangyarihan. Siya ang Panginoon ng 
lahat.

PANALANGIN: Ama, ako’y namamangha 
dahil Ikaw ang Pinaka-Makapangyarihang 
Diyos!



HUWEBES, NOBYEMBRE 24
LUCAS 13:10-17
MGA AWIT 122

Lahat ng karamdaman ay kayang gumaling
– kung Kanyang loobin.

PAGBABALIK NG BABAENG MAY 
ESPIRITU NG KAHINAAN

Ang sakit ay hindi dahilan ng babaeng ito 
para manatili sa bahay ng Diyos. Sa kabila ng 
pagdurusa at kahinaan, natagpuan niya ang 
kanyang daan patungo sa lugar kung saan 
ang araw at ang Salita ay pinarangalan at 
kung saan nagpulong ang mga tao ng Diyos. 
At talagang pinagpala siya! Nakahanap 
siya ng masaganang gantimpala sa lahat 
ng kanyang pasakit. Siya ay dumating na 
nagdadalamhati at umuwing masaya! Ang 
paggawi ng nagdurusa na Judio na ito ay 
maaaring makapagbigay ng kahihiyan sa 
maraming malakas at malusog na nagsasabi 
na sila ay Cristiyano.

Gaano karami sa ganap na kasiyahan sa 
sigla ng katawan ang nagpapahintulot sa 
pinakawalang kabuluhang mga dahilan 
upang makalayo sila sa bahay ng Diyos! Ilan 
ang nag-iisip na isang malaking bagay kung 
dadalo sila sa pampublikong pagsamba 
sa Diyos minsan sa araw ng Linggo at 
itinuturing ang pangalawang pagdalo bilang 
isang di-kinakailangang labis na kasigasigan 
parang panatisismo!

Iilan lamang ang nakakaalam ng anuman 
tungkol sa espiritu ni David (Aw 122:1)! 
Ngunit kung hindi tayo masisiyahan sa ilang 
oras na paglilingkod sa Diyos minsan sa 
isang linggo dito sa mundo, malinaw na hindi 
natin matatamasa ang kawalang-hanggan na 
paglilingkod sa Kanya sa mundong darating. 
Napakaraming mga tao ang walang puso 
para sa paglilingkod sa Diyos.

Anong pinaka-makapangyarihang lakas 
mayroon ang ating Panginoon! Kay Cristo 
walang imposible. Ang pagpapagaling na 
ito ay makapagbibigay ng kaginhawaan sa 
mga kaluluwang may sakit sa kasalanan. 
Maaaring palambutin ni Cristo ang mga 
pusong tila kasing tigas ng gilingang bato. 
Maaari niyang ibaluktot ang mga matigas 
na kalooban na matagal nang nakatakda 
sa kasiyahan sa sarili, kasalanan at sa 
mundo. Maaari siyang lumikha, baguhin, 
magpanibago, sumira, bumuo at magpabilis 
ng hindi mapipigilan na kapangyarihan. 
Walang mga kaso na walang lunas kay 
Cristo. Huwag tayong mawalan ng pag-
asa sa kaligtasan ng iba habang tayo ay 
nabubuhay. Pangalanan natin sila sa harap 
ng Panginoon araw at gabi at dumaing sa 
Kanya para sa kanila. Magkaroon tayo ng 
paniniwala ni Job (Job 42:2).

PAG-IISIP: Galit ba ako sa mga panahong 
pinipigilan akong makasama ang mga tao 
ng Diyos sa pagsamba sa Diyos? Kung hindi, 
bakit hindi?

PANALANGIN: Ama, manabik nawa akong 
matagpuan sa Iyong bahay.



BIYERNES, NOBYEMBRE 25
LUCAS 14:1-6
DANIEL 6:1-5

Ang ating Panginoon ay nagpapagaling 
din ng espirituwal na dropsy!

PAGPAPAGALING SA
TAONG MAY “DROPSY”

Tinanggap ng ating Panginoon ang 
pagkamapagpatuloy ng mga hindi Niya 
mga disipulo (Luc 14:1). Paano kumilos ang 
Panginoon sa hapag ng Pariseo? Una niyang 
ipinagtanggol ang tunay na pangingilin 
ng araw ng pamamahinga (Luc  14:1- 6), 
Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang 
kalikasan ng tunay na kababaang-loob 
(Luc 14:7-11), pagkatapos ipinaliwanag ang 
katangian ng tunay na pagkamapagpatuloy 
(Luc 14:12-14) at sa wakas nagbigay ng 
kapansin-pansing talinghaga sa kanila 
(Luc 14:15-24).

Napakalaking halimbawa ang ipinakita 
para sa mga Cristiyano rito! Napupunta ba 
tayo sa mga hindi Cristiyano nang maingat 
at, may panalangin, na may matatag na 
pasiya na dalhin ang ating Panginoon at 
ang gawain ng ating Panginoon? Ang bahay 
kung saan sadyang ibinukod si Cristo ay 
hindi ang bahay para sa atin, ngunit kung 
saan maaari tayong makipag-usap sa mga 
hindi napagbagong loob ay dapat nating 
puntahan. Kailangan nating itanong sa ating 
sarili ang dalawang tanong: “Ginugugol 
ko ba ang lahat ng oras ko sa magaan at 
makamundong pag-uusap?” at “Sinisikap 
ko bang sundin ang halimbawa ni Cristo?” 
Hangga’t maaari nating isama si Cristo, 
hindi tayo malalagay sa kapahamakan.

Ang mga kaaway ng ating Panginoon ay 
nagbabantay para sa ilang salita o gawa kung 
saan maaari silang magtayo ng paratang 
laban sa Kanya (Lucas 14:1), ngunit wala 
silang nakita. Siya ay hindi nakakapinsala, 
banal, walang dungis at hiwalay sa kasamaan. 
Talagang perpekto ang buhay na iyon kung 
saan sila, ang Kanyang pinakamapait na mga 
kaaway, ay walang mahanap na kapintasan, 
o dungis, o batik, o kulubot, o anumang 
ganoong bagay!

Babantayan din ang mga lingkod ni Cristo. 
Kung gumawa sila ng mali dito sa salita o 
gawa o pagkilos na hindi naaayon, hindi 
ito malilimutan. Mamuhay tayo ng banal 
sa harap ng Diyos at ng mga tao. Sa awa ng 
Diyos, magagawa ito at matatanggap natin 
ang patotoong ibinigay kay Daniel (Dan 6:5).

PAG-IISIP: Tayo ay mamuhay na 
kinakailangan ng ating mga kalaban na 
gumawa ng paninirang-puri laban sa atin 
kung gusto nila tayong aakusahan, dahil 
walang tunay na akusasyon ang maaaring 
isagawa upang manatili (1 Ped 2:15).

PANALANGIN: Ama, nawa’y maging 
mapagbantay ako na maging banal ang 
aking buhay.



SABADO, NOBYEMBRE 26
LUCAS 17:11-19
MGA AWIT 130

Paano maihahambing
ang iyong pasasalamat?

ANG PAGPAPAGALING
NG SAMPUNG LEPERO

Gaano karubdob ang mga lalaki na 
maaaring humihingi ng tulong kapag 
naramdaman nilang kailangan nila ito 
(Lucas 17:13)! Mahirap isipin ang anumang 
kondisyon nang mas lubusang miserable 
kaysa sa mga taong may ketong. Pinalayas 
sila mula sa lipunan. Nahiwalay sila sa lahat 
ng pakikipag-ugnayan sa kanilang mga 
kapwa. Alam ng mga ketongin sa talatang 
ito ang kanilang kahabagan. Tumayo sila 
sa malayo, ngunit hindi sila tumayo nang 
walang ginagawa. Ramdam na ramdam 
nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng 
kanilang mga katawan. Nakahanap sila ng 
mga salita upang ipahayag ang kanilang 
damdamin. Sumigaw sila nang taimtim 
para sa kaluwagan nang makita ang isang 
pagkakataon ng kaluwagan. Ang kanilang 
paggawi ay nagbibigay ng malaking liwanag 
sa panalangin.

Paanong kaya na marami ang hindi 
kailanman nagdadasal? O kontento na bang 
ulitin ang isang anyo ng mga salita ngunit 
hindi kailanman nananalangin nang may 
puso? Paanong kaya na ang namamatay 
na mga tao, na may mga kaluluwang 
mawawala o maliligtas, ay makakaalam ng 
napakakaunti tungkol sa tunay, taos-puso, 
parang negosyong panalangin? Ang sagot 
sa mga tanong na ito ay maikli at simple. 
Ang karamihan ng sangkatauhan ay walang 
pakiramdam ng kasalanan. Hindi nila 
nararamdaman ang kanilang espirituwal 
na sakit, hindi nila namamalayan na sila 
ay naliligaw at nagkasala at nakabitin sa 
bingit ng impiyerno. Kapag nalaman ng 
isang tao ang karamdaman ng kanyang 
kaluluwa, natututo siyang manalangin. 
Gaya ng mga ketongin, nakahanap siya ng 
mga salita para ipahayag ang kaniyang mga 
pangangailangan.

Ang tulong ay nakakatugon sa mga tao sa 
landas ng pagsunod (Luc 17:14). Hindi sila 
ginalaw ng ating Panginoon o nagtakda ng 
mga paraan. Ngunit ang kapangyarihan 
ng pagpapagaling ay sinamahan ng mga 
salitang Kanyang sinabi. Sinalubong ng 
kaginhawahan ang naghihirap na grupo 
sa sandaling sinunod nila ang Kanyang 
utos. Tiyak na itinuturo nito sa atin ang 
karunungan ng simple, parang bata na 
pagsunod sa bawat salita na nagmumula 
sa bibig ni Cristo. Hindi tayo nararapat na 
tumayo, mangatuwiran at mag-alinlangan 
kapag ang mga utos ng ating Panginoon 
ay malinaw at hindi mapag-aalinlanganan 
(Juan 7:17).

PAG-IISIP: “Kailangan kita bawat oras.” 
(Hawks)

PANALANGIN: Ama, tulungan Mo akong 
tunay na makita ang aking pangangailangan 
sa Iyo.



UMAGA SA ARAW NG PANGINOON, 
NOBYEMBRE 27
MATEO 20:29-34; MARCOS 10:46-52
GENESIS 32:22-32

Mas malala ang
espirituwal na pagkabulag.

PINAGALING ANG MGA LALAKING 
BULAG NA MALAPIT SA JERICHO

Anong karunungan ang mayroon sa 
paggamit ng bawat pagkakataon para sa 
ikabubuti ating mga kaluluwa! Ang mga 
bulag na lalaking ito ay nakaupo sa tabi ng 
daan. Kung hindi nila ginawa iyon hindi 
sana sila gumaling. Hindi na bumalik si 
Jesus sa Jerico.

May halaga ang pasakit at tiyaga sa 
paghahanap kay Cristo. Ang mga bulag 
na ito ay pinagsabihan ng maraming 
tao na kasama ng ating Panginoon (Mat 
20:31). Ngunit hindi sila mapatahimik sa 
anumang paraan. Naramdaman nila ang 
kanilang pangangailangan ng tulong. Wala 
silang pakialam sa oposisyon na kanilang 
natanggap. Sila ay lalong umiyak (Mat 
20:31). Hindi rin tayo dapat hadlangan 
ng oposisyon, o masiraan ng loob dahil sa 
mga paghihirap, kapag sinimulan nating 
hanapin ang kaligtasan ng ating mga 
kaluluwa (Luc 18:1). Dapat nating ipilit 
ang ating mga petisyon sa trono ng biyaya 
(Gen 32:26). Ang mga kaibigan, kamag-
anak at kapitbahay ay maaaring magsabi 
ng hindi magandang bagay at sawayin ang 
ating katapatan. Maaari tayong salubungin 
ng malamig at kakulangan ng simpatya. 
Ngunit huwag hayaan ang alinman sa mga 
bagay na ito na gumalaw sa atin. Kung nais 
nating mapatawad ang ating mga kasalanan, 
magpatuloy tayo.

Gaano kabait ng Panginoong Jesus sa mga 
naghahanap sa Kanya! (Mat 20:32) Siya 
tumayo, tinawag ang mga bulag, mabait na 
tinanong sa kanila ang kanilang petisyon, 
narinig ito at ginawa ang kanilang hiniling 
(Mat 20:32-34). Nakikita natin dito ang 
pagiging maawain ng puso ni Cristo sa tao. 
Ang Panginoong Jesus ay hindi lamang 
isang makapangyarihang Tagapagligtas, 
ngunit maawain, mabait at mapagbigay sa 
antas na hindi maisip ng ating isipan. Ang 
Kanyang pag-ibig ay higit sa kaalaman (Efe 
3:19). Gaya ni Paul, manalangin tayo na 
sana mas malaman ang pag-ibig na iyon. 
Kailangan natin ito noong una nating 
simulan ang ating pagiging Cristiyano bilang 
mga sanggol sa grasya. Kailangan natin 
ito habang naglalakbay tayo sa makitid na 
daan, madalas na nagkakamali, madalas na 
natitisod at nadadapa. Kakailanganin natin 
ito kapag tayo ay pumunta sa libis ng lilim 
ng kamatayan. Hawakan natin ang pag-ibig 
ni Cristo ng matatag at panatilihin ito araw-
araw sa ating isipan.

PAG-IISIP: Tinanggihan ba ni Cristo ang 
sinumang lumalapit sa Kanya?

PANALANGIN: Ama, nawa’y lagi 
kong alalahanin ang pag-ibig ng aking 
Tagapagligtas.



GABI SA ARAW NG PANGINOON, 
NOBYEMBRE 27
JUAN 11:38-44
1 CORINTO 15:50-58

Si Jesus ang muling
pagkabuhay at ang buhay.

PAGBANGON NI LAZARUS

Dapat nating markahan ang mga salita 
na sinabi ng ating Panginoon kay Lazarus 
noong binuhay niya ito mula sa libingan. 
Mababasa natin na Siya ay “sumigaw sa 
malakas na tinig, Lazarus, lumabas ka” (Juan 
11:43). Sa tunog ng boses na iyon, ang hari 
ng mga kakilabutan ay agad na nagbigay ng 
kanyang matuwid na bihag at ang walang 
kabusugang libingan ay iniluwa ang biktima 
nito. Agad-agad “…siya na patay ay lumabas, 
nakagapos ang mga kamay at paa ng mga 
damit panglibingan…” (Juan 11:44).

Ang kadakilaan ng himalang ito ay hindi 
maaaring dagdagan pa. Ang isip ng tao ay 
halos hindi makayanan ang napakalawak 
na gawaing natapos. Dito, sa kasikatan ng 
araw at sa harap ng maraming masasamang 
saksi, isang taong apat na araw ng patay 
ay muling nabuhay sa isang sandali. 
Narito ang pampublikong patunay na 
ang ating Panginoon ay may ganap na 
kapangyarihan sa materyal na mundo! Isang 
bangkay, na bulok na ay binuhay! Narito 
ang pampublikong patunay na ang ating 
Panginoon ay may ganap na kapangyarihan 
sa mundo ng mga espiritu!

Lumiko tayo mula sa buong sipi na may mga 
saloobin ng kaginhawaan at aliw. Maginhawa 
ang pag-iisip na ang mapagmahal na 
Tagapagligtas ng mga makasalanan, na kung 
saan ang ating mga kaluluwa ay lubos na 
umaasa, ay may lahat ng kapangyarihan, 
sa langit at lupa at makapangyarihang 
magligtas. Maginhawa ang pag-iisip na 
walang makasalanang napakalayo na nawala 
sa kasalanan para buhayin at baguhin ni 
Cristo.

Siya na nakatayo sa tabi ng libingan ni Lazarus 
ay maaaring magsabi sa pinakamasamang 
tao, “…halika, kalagan mo siya, at palayain 
mo siya” (Juan 11:43–44). Maginhawa, hindi 
pinakamaliit, ang pag-iisip na kapag tayo 
mismo ay nahiga sa libingan, maaari tayong 
mahiga nang buong katiyakan na tayo ay 
muling babangon. Ang tinig na tumawag kay 
Lazarus ay balang-araw ay tatagos sa ating 
mga libingan at iuutos sa ating kaluluwa 
at katawan na magsama-sama. Ang “…
tutunog ang trumpeta, at ang mga patay ay 
bubuhaying muli na walang kasiraan, at tayo 
ay babaguhin” (1 Cor 15:52).

PAG-IISIP: Ang libing ng ating mga mahal 
sa buhay ay may anyo lamang ng katapusan. 
May Diyos na bumubuhay sa mga patay.

PANALANGIN: Ama, nawa’y mabuhay ako 
nang may katiyakan na mayroon akong mas 
mabuting buhay na darating.



LUNES, NOBYEMBRE 28
MARCOS 11:12-14, 20-26
MATEO 21:18-22
HEBREO 11:1-6

Ang mga himala ay gawa ng Diyos.

ANG PAGSUMPA SA TIGANG
NA PUNO NG IGOS

Ang buong transaksyong ito ay isang sagisag 
ng mga espirituwal na bagay. Ang lantang 
puno ng igos ay inihambing sa simbahan 
ng mga Judio. Sagana sa mga dahon ng 
pormal na relihiyon, ngunit baog sa lahat ng 
bunga ng Espiritu, ang simbahang iyon ay 
nasa nakakatakot na panganib sa mismong 
oras na naganap ang pagkalanta na ito. 
Mabuti sana para sa Simbahang Judio kung 
mayroon itong mga mata upang makita ang 
panganib nito!

Ang lantang puno ng igos ay inihahambing 
sa lahat ng mga sanga ng nakikitang 
simbahan ni Cristo sa bawat panahon at sa 
bawat bahagi ng mundo. May babala laban 
sa isang walang laman na propesyon ng 
Cristiyanismo na walang kasamang matibay 
na doktrina at banal na pamumuhay na 
kung saan ang ilan sa mga sangay na iyon ay 
mabuting isapuso.

Higit sa lahat, ang lantang puno ng igos 
ay inihahambing sa lahat ng makalaman, 
mapagkunwari, pusong hindi tototo na mga 
Cristiyano. Mabuti sana para sa lahat ng 
may pangalang nabubuhay, samantalang sa 
katotohanan ay patay na sila, kung makikita 
lamang nila ang kanilang sariling mga 
mukha sa salamin ng sipi na ito. Bautismo, 
Hapunan ng Panginoon, pagiging miyembro 
ng simbahan at lahat ng panlabas na paraan 
ng Cristiyanismo ay hindi magliligtas sa 
ating mga kaluluwa.

Itinuro ng Panginoon ang napakalaking 
kahalagahan ng pananampalataya sa 
pamamagitan ng Kanyang mga salita 
(Mar 11:22-24). Ang Kanyang pangako 
(Mar 11:24) ay dapat tanggapin nang 
may makatwirang kwalipikasyon: na ang 
mananampalataya ay hihingi ng mga 
bagay na hindi makasalanan at naaayon sa 
kalooban ng Diyos.

Tiwala sa kapangyarihan at kalooban 
ng Diyos para tulungan ang bawat 
mananampalataya kay Cristo at sa 
katotohanang bawat salita na binigkas ng 
Diyos ay ang dakilang sikreto ng tagumpay 
at kaunlaran sa ating relihiyon. Ito ang 
pinaka-ugat ng pagliligtas ng Cristiyanismo. 
Nais ba nating lumagosa biyaya at umunlad 
sa relihiyon? Magdasal tayo araw-araw para 
sa karagdagang pananampalataya.

PAG-IISIP: Kahit gaano pa kaganda ang 
panlabas na mga bagay, palaging ang puso 
ang may saysay sa lahat.

PANALANGIN: Ama, maging kalugud-
lugod nawa sa Iyo ang aking puso.



MARTES, NOBYEMBRE 29
JUAN 18:4-11
MATEO 5:38-48

Sapagkat itinanim ng Diyos ang tainga.

PAGPAPAGALING SA TAINGA
NI MALCHUS

Ang mapusok na ugali ni Pedro ay lumabas 
sa kanyang ginawa sa harap natin. Pabigla-
bigla, maalab, masigasig at walang pakialam 
sa mga kahihinatnan, siya ay kumilos nang 
mabilis at ang kanyang kasigasigan ay 
lumamig at napalitan ng takot.

Kung ang tainga ay naputol nang buo, o 
naputol at nakabitin lamang sa pamamagitan 
ng balat, ay maaaring hayaan sa haka-haka. 
Sa anumang kaso, alam natin na nagbigay 
ito ng pagkakataon para sa huling himala 
ng pagpapagaling sa katawan na ginawa ng 
ating Panginoon. Sinabi sa atin ni Lucas na 
“hinipo Niya” (Luc 22:51) ang tainga at agad 
itong gumaling. Sa pinakadulo ng Kanyang 
ministeryo, ang ating Panginoon ay gumawa 
ng mabuti sa Kanyang mga kaaway at 
nagbigay ng patunay ng Kanyang banal na 
kapangyarihan. Ngunit hindi pinansin ng 
Kanyang matitigas na mga kaaway. Ang 
mga himala lamang ay hindi nagpapabago 
ng sinuman. Tulad ng kay Paraon, ginagawa 
lamang nila ang ilang tao na mas matigas at 
mas masama.

Hindi tayo maaaring magduda na sinadya ni 
Pedro na patayin si Malchus sa pamamagitan 
ng pagtaga na ito, na malamang na 
nakatutok sa kanyang ulo. Malamang na 
ang kanyang sariling pagkabalisa at ang 
espesyal na interposisyon ng Diyos lamang 
ang humadlang sa kanya na alisin ang buhay 
ng iba at ilagay sa panganib ang kanyang 
sariling buhay at ng kanyang mga kapwa 
disipulo. Ito ay malinaw na isang mapusok 
na pagkilos ni Peter, na ginawa nang walang 
pagmuni-muni. Ang kasigasigan na hindi 
ayon sa kaalaman ay kadalasang nagtutulak 
sa isang tao sa mga hangal na kilos at 
gumagawa para sa pagsisisi.

Ang ebanghelyo ay hindi dapat ipalaganap o 
panatilihin sa pamamagitan ng mga sandata 
ng laman, o sa pamamagitan ng karahasan. 
Idinagdag ni Mateo ang mga taimtim na 
salita ni Jesus: “…lahat ng humahawak ng 
tabak ay mamamatay sa tabak” (Mat 26:52). 
Gaano kahalaga ang pagsaway at kung 
gaano katotoo ang komento ay madalas na 
napapatunayan sa kasaysayan ng simbahan 
ni Cristo. Ang apela sa espada ay bihirang 
mabibigyang-katwiran at madalas na 
bumabalik sa ulo ng mga tagapagtaguyod 
nito.

PAG-IISIP: (Basahin ang Mateo 26:52.)

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
gamitin ang Iyong mga pamamaraan 
lamang, at palagi.



MIYERKULES, NOBYEMBRE 30
JUAN 21:1-14
1 CORINTO 15:35-49

Sa pananampalataya
alam natin na ang Panginoon

ay bumangon mula sa libingan.

PAGKABUHAY AT
PAGPAPAKITA NI JESUS

Dito, tulad ng sa ibang mga lugar, nakatagpo 
tayo ng isang hindi masasagot na patunay na 
ang ating Panginoon ay muling nabuhay na 
may tunay na materyal na katawan at isang 
patunay na nakita ng pitong nasa hustong-
gulang na lalaki ng kanilang sariling mga 
mata nang sabay-sabay. Nakita natin Siya na 
nakaupo, nagsasalita, kumakain, umiinom 
sa pampang ng lawa ng Galilea at sa lahat ng 
anyo sa loob ng mahabang panahon. Hindi 
sila maaaring dayain. May magpapanggap 
ba na magsasabi ng mas matibay na patunay 
na maaaring ibigay na si Jesus ay bumangon 
mula sa mga patay? Maaari bang isipin ng 
sinuman ang mas mahusay na katibayan 
sa isang katotohanan? Na si Pedro ay 
kumbinsido at nasisiyahan alam natin. 
Sinabi niya sa kanyang sarili kay Cornelio, 
“(Kami) ay kumain at uminom kasama 
niya pagkatapos niyang bumangon mula 
sa mga patay” (Gawa 10:41). Yaong mga 
sa makabagong panahon ay nagsasabing 
hindi kumbinsido ay maaari ding sabihin 
na determinado silang huwag maniwala sa 
lahat ng anumang katibayan.

Magpasalamat tayong lahat sa Diyos na 
mayroon tayong ganoong ulap ng mga saksi 
upang patunayan na muling nabuhay ang 
ating Panginoon. Ang muling pagkabuhay 
ni Cristo ay ang dakilang patunay ng banal 
na misyon ni Cristo. Sinabi Niya sa mga 
Judio na hindi nila kailangang maniwala na 
Siya ang Mesiyas, kung hindi Siya muling 
nabuhay sa ikatlong araw. Ang muling 
pagkabuhay ni Cristo ay ang pinakamataas 
na bato ng gawain ng pagtubos.

Pinatunayan nito na natapos Niya ang 
gawaing Siya ay naparito upang gawin at, 
bilang ating Kapalit, ay nagtagumpay sa 
libingan. Ang muling pagkabuhay ni Cristo 
ay isang himala na hindi kayang ipaliwanag 
ng sinumang hindi mananampalataya. Ang 
mga tao ay maaaring mamula sa asno ni 
Balaam at si Jonas sa tiyan ng balyena, kung 
gusto nila, ngunit hanggang sa mapatunayan 
nila na si Cristo ay hindi nabuhay na muli, 
hindi tayo magagalaw. Higit sa lahat, 
ang muling pagkabuhay ni Cristo ay ang 
pangako na atin lang din. Kung paanong 
ang libingan ay hindi makapagpigil sa Ulo, 
gayon din naman hindi nito mapipigilan ang 
mga miyembro.

PAG-IISIP: Ano ang itinuturo ng Lucas 
16:31 tungkol sa katangian ng kawalan ng 
pananampalataya?

PANALANGIN: Ama, nawa’y maging 
pusong naniniwala ang aking puso, palagi.



HUWEBES, DISYEMBRE 1
JOSHUA 5: 1-12
MGA HEBREO 3:12-19

Sabi ni Jesus
“Halika… at bibigyan
kita ng kapahingahan.”

ANG KAPAHINGAHAN
NA NAGHIHINTAY

SA PAGOD NA MGA MANLALAKBAY

(Ngayon, magsisimula tayo ng isang buwang 
pagbabasa naayon mula kay Charles 
Spurgeon na “Umaga at Gabi.”)

Ang pagod na paglalagalag ng Israel ay 
tapos na: wala nang palipat-lipat na mga 
tolda, nagniningas na mga ahas, umaatungal 
na ilang at mga kaaway sa daan. Pagkaraan 
ng apatnapung mahabang taon, nakapasok 
na sila sa Lupain ng gatas at pulot, ang 
ipinangakong kapahingahan. Marahil 
sa taon na ito ang ilan sa minamahal na 
mambabasa ay makapapasok sa Kanyang 
kapahingahan. Ito masayang inaasam ng 
bawat mananampalataya, sa pamamagitan 
ng pananalig sa ating makapangyarihang 
Tagapagligtas.

Ngunit sa pagitan natin at ng lupain ng 
kaligayahan ay ang Jordan, ang huling 
hadlang na aalisin. Nag-aalala ka ba niyan? 
Bakit, hindi ba tayo tinulungan ng ating 
Panginoon na madaig ang mas maraming 
sakit kaysa kamatayan? Iwaksi natin ang 
bawat kaisipang salat sa pananampalataya at 
magsaya na may labis na kagalakan sa pag-
asang kapag nasa kabila na ng Jordan, tulad 
sa libis ng anino, tayo ay makakasama ng 
Panginoon magpakailan man. Kung gayon 
ay malugod tayong magpaalam sa mga 
paghihirap at kapaguran sa lupa.

Para sa karamihan ng mga mambabasa, 
ang ating kapalaran ay manatili sa lupa 
upang maglingkod sa Panginoon. Ngunit 
kahit na tayo ay naglilingkod, tayo ay 
binibigyan ng paunang karanasan ng 
makalangit na kapahingahan. “Para sa atin 
na nagsisampalataya ay nagsisipasok sa 
kapahingahan…” (Heb 4:3).

Sa Langit, ang mga pumanaw na mga banal 
ay ligtas magpakailanman: gayon din tayo 
kay Cristo. Doon ay tinatamasa nila ang 
walang hanggang tagumpay kasama ni 
Cristo, sa lupa ay may tagumpay tayong 
lagi sa Panginoon; doon sila ay nakikipag-
usap nang personal sa Kanya: dito ay 
Kasama natin ang Panginoon sa araw-araw 
nating pagalalakbay. Siya ay laging tapat 
sa Kanyang pangako (Mat 28:20). “Ang 
pagpupulong ng magkakamag-anak na pag-
iisip, ay katulad ng nasa itaas” (Fawcett). Sa 
Langit sila ay walang hanggang nagpupuri sa 
Tagapagligtas.

PAG-IISIP: Ang tao ay kumain ng pagkain 
ng mga anghel noong unang panahon, at 
bakit hindi na ngayon?

PANALANGIN: Ama, bigyan mo ako ng 
biyaya na araw-araw ay makakain sa kay 
Jesus, ang tinapay ng buhay.



BIYERNES, DISYEMBRE 2
AWIT NI SOLOMON 1:1-7
FILIPOS 4:4-9 

Sa Kanyang presensya ay
kagalakan magpakailanman.

NAGSASAYA SA PANGINOON

Kami ay matutuwa at magagalak sa Iyo. 
Hayaan ang lahat ng mga tagasunod ng 
Diyos na magsabi ng “Amen!” Ating ulitin 
ang masayang awit ng Salmista: “Oh halina, 
umawit tayo sa Panginoon: tayo ay mag-
ingay ng masaya sa kanya na tuntungan 
ng ating kaligtasan” (Aw 95:1). Tayo, mga 
tagasunod ng Diyos, mga tapat at hinirang, 
hindi natin bibigyan ng puwang ang ating 
mga kalungkutan, ngunit itatayo ang ating 
mga bandila ng pagtitiwala sa pangalan ng 
ating Diyos. Ang iba na walang pag-asa ay 
nananaghoy sa kanilang mga suliranin, 
ngunit dadakilain natin ang Panginoon, 
maging ang Diyos ng lahat ng kaginhawaan.

Walang hanggang Espirito, ang aming 
mabisang Mang-aaliw, kami ang mga templo 
kung saan Ikaw ay nalulugod na nananahan. 
Hindi kami titigil sa pagsamba at pagpapala 
sa pangalan ng aming Tagapagligtas. Si 
Jesus na aming Panginoon ay marapat na 
taglay ang korona ng aming pusong galak. 
Hindi namin Siya ipagkakasirang-puri 
sa pamamagitan ng pagdadalamhati sa 
Kanyang presensya. Hindi ba Siya nangako: 
“Narito, ako ay sumasaiyo palagi, hanggang 
sa katapusan ng mundo” (Mateo 28:20)? 
Tayo, na mga tinubos ng Panginoon ay 
inutusang “magsaya magpakailanman.” 
Ang araw ng walang hanggang mga awit 
ng papuri ay hindi na maghihintay. Ngunit 
magsanay tayo ngayon, bago tayo umawit sa 
Bagong Jerusalem.

Kami ay “matutuwa at magagalak sa iyo…” 
(Sol 1:4). Kailangan bang magkaroon 
ng anumang takda sa ating pagsasaya sa 
Panginoon habang narito sa lupa? Ikaw 
ba, anak ng Kanyang biyaya, hindi mo ba 
nasusumpungang higit na mahalaga ang 
Panginoon, kaysa camphire at spikenard, 
calamus at kanela (Sol 4:13-14) kahit 
ngayon, at kailanman karapat-dapat sa iyong 
walang humpay na papuri at pagsasaya? Kay 
Jesus na ating Panginoon nahanap natin 
ang ating lahat sa kalahatan, ang lahat ng 
nararapat na taglayin at ingatan. Siya ang 
pinagmumulan ng lahat ng kabutihan, 
bukal ng bawat pagpapala. Siya ang ating 
bahagi magpakailanman. Tayo ay matuwa at 
magalak sa Kanya.

PAG-IISIP: Bakit napakahirap para sa akin 
na magalak sa aking Panginoon?

PANALANGIN: Ama, biyayaan mo ako ng 
kamalayan sa Iyong kahalagahan na hindi 
ako titigil na magalak sa Iyo.



SABADO, DISYEMBRE 3
MGA AWIT 55:1-17
COLOSAS 4:2

“Ang Espirito ay, nahahanda…
mahina ang laman.”

MAGPATULOY SA PANALANGIN

Gayon na napakalaki ang bahagi ng Bibliya 
sa paksa ng panalangin –nagbibigay ng 
mga halimbawa, nagpapatupad ng mga 
alituntunin, o nagpaliwanag sa mga 
pangako ng Diyos. Buksan ang iyong 
Bibliya at mababasa mo, “Nang magkagayo’y 
nagsimulang tumawag ang mga tao sa 
pangalan ng Panginoon” (Gen 4:26). 
Saan man dako tayo ay makakatagpo 
ng mga lalaking madasalin: Si Jacob na 
pakikipagbuno ng may panalangin (Gen 
32:24-30) sa sapa ng Jabbok; Si Daniel na 
nagdarasal ng tatlong beses sa isang araw 
lantad sa bukas na bintana (Dan 6:10-11); 
Si David ang lugod na Salmista ng Israel 
na buong puso ay tumawag sa Panginoon. 
Gayundin makikita si Elijah sa tuktok ng 
bundok, o sina Pablo at Silas sa aba na silid 
piitan – lahat sila ay tumatawag sa pangalan 
ng Panginoon.

Binigyan tayo ng Diyos ng maraming 
utos at napakaraming pangako. Ano ang 
itinuturo nito sa atin, ngunit ang sagradong 
kahalagahan at pangangailangan ng 
panalangin? Maging tiyak nito: anuman 
ang ginawang tanghal ng Diyos sa Kanyang 
Salita, nilayon Niyang maging kapansin-
pansin sa ating buhay. Kung marami Siyang 
sinabi tungkol sa panalangin, ito ay dahil 
labis nating kailangan ito. Napakalaki 
ng ating kasalukuyang pangangailangan 
ng Banal na tulong, na hindi tayo dapat 
tumigil sa pagdarasal hanggang sa tayo ay 
makarating sa Langit. Wala ka bang dapat 
ipagdasal? Kung gayon, natatakot ako na 
hindi mo alam ang sarili mong kahirapan. 
Wala ka bang awa na hihilingin sa Diyos? 
Nawa ay ipakita sa iyo ng Diyos ang iyong 
paghihirap.

Ang kaluluwang walang panalangin ay 
kaluluwang walang Cristo! Ang panalangin 
ay ang utal ng nananampalatayang sanggol, 
ang sigaw ng sundalong Kristiyano, 
ang sigaw ng naghihingalong santo na 
mamamahinga na kay Jesus. Ito ang 
hininga, ang sawikain, ang kaginhawahan, 
ang lakas, at karangalan ng bawat tunay na 
mananampalataya. Kung ikaw ay anak ng 
Diyos, hahanapin mo ang mukha ng Ama 
nang madalas sa panalangin. Ipanalangin na 
ikaw ay maging banal, mapagpakumbaba, 
masigasig at matiyaga habang nakikipag-
usap ka sa Kanya sa Luklukan ng Biyaya.

PAG-IISIP: Manalangin nang walang 
humpay. Siya ay nagpapala nang walang 
humpay.

PANALANGIN: Ama, bigyan mo ako ng 
pusong nagnanais na manalangin nang 
walang humpay.



ARAW NG PANGINOON, DISYEMBRE 4
ISAIAS 40:26-41:4
2 CORINTO 12:9-10

Ang Kanyang biyaya ay sapat na sa akin.

ANG LIHIM NG LAKAS

Lahat ng bagay sa lupa ay kailangang 
magpanibago. Walang nilikhang bagay ang 
nagpapatuloy nang yaong sarili. Maging ang 
mga puno na hindi nagbabalot ng pag-iingat 
sa kanilang sarili, o nagpapaikli ng kanilang 
buhay sa paggawa, ay kailangang patuloy 
na baguhin ng ulan ng langit at kumukuha 
mula sa mga nakatagong sustansya ng lupa. 
Ngunit kahit matagal man na ang mga puno 
ay maaaring mamalagi, ngunit ang kanilang 
buhay ay magtatapos din balang araw.

Ang buhay ng tao ay hindi mapapanatiling 
walang pagpapanibago mula sa Diyos. 
Habang ang katawan ay mamamatay balang 
araw, ang kaluluwa - ang hindi nakikitang 
panloob na tao - ay mapapanatili lamang 
sa pamamagitan ng pagkain mula sa Salita 
ng Diyos, sa pamamagitan ng pakikinig sa 
Salita na ipinangaral, at sa pamamagitan ng 
patuloy na pagninilay-nilay nito. Ang mga 
ito ay bigay ng Diyos na paraan ng biyaya. 
Gaano kadukha ang ating mga kaluluwa 
kapag ang mga paraan na ito ay napabayaan! 
Hindi kataka-taka na ang simbahan ay 
may napakaraming espiritwal na dwende 
at mahihina, sa palibot ay gumagapang sa 
kabila ng kanilang mga gulang.

Gumising, kayong mga banal ng Diyos! 
Hindi ka mababago at magiging malakas 
kung walang masigasig na paggamit ng 
Salita, at araw-araw na lihim na panalangin. 
Ang iyong mahina at bumibitaw na 
espirituwal na buhay ay hindi banal na 
pagkakagawa. Ito ay ang iyong sariling 
kapabayaan at kawalang-ingat. Kung walang 
patuloy na pagpapanibago ng pinagpalang 
Espirito, hindi mo mahaharap ang mga pag-
atake ng impiyerno, ang nakakaligalig na 
panloob na mga alitan, at kung minsan ang 
mga kastigo ng Ama sa Langit.

Munting puno, ang mga ugat mo ba ay 
matatag na nananatili sa Bato, na kaya 
mong makayanan ang paparating na ipo-
ipo? Munting barko, ang angkla mo ba ay 
nakatali sa Bato na tanging makakahawak sa 
iyo, mabilis at ligtas, laban sa mga unos ng 
buhay? Ang ating lakas ay hindi nagmumula 
sa ating sarili, o sa alinmang kakayanan ng 
tao, kundi sa Panginoon. Siya lamang ang 
ating lakas at buhay.

PAG-IISIP: “Ngunit sila na naghihintay sa 
Panginoon ay magpapanibago ng kanilang 
lakas…” (Isa 40:31).

PANALANGIN: Ama, patawarin mo ako sa 
aking kahangalan na mag-isip na kaya kong 
umasa sa aking sarili. Tunay, ipinagtatapat 
ko na wala akong magagawa kung wala Ka.



LUNES, DISYEMBRE 5
ISAIAS 49:5-12
EFESO 1:15-23

Kung wala si Cristo -
walang pag-asang wakas.

HESUCRISTO ANG
ATING KALAHATAN

Si JesusCristo ang pinakamagandang 
handog ng Diyos sa atin, na ibinigay sa 
bawat mananampalataya. Mambabasa, 
matatantiya mo ba kung ano ang iyong 
nakuha kay Cristo na ating Panginoon? 
“Para sa kanya nananahan ang buong 
kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawang tao” 
(Col 2:9). Tumigil sandali at pag-isipan: may 
mga hindi matatawaran, hindi mabigkas na 
mga pagpapala na hatid ni Jesus para sa iyo 
at sa akin na naniniwala. Ang lahat ng kay 
Cristo, ang ating Emmanuel, ay iyo. Dahil 
sa dalisay na hindi nararapat na pabor, 
itinalaga sa iyo ng Diyos, na maging iyong 
pag-aari magpakailanman, ang lahat ng kay 
Cristong ating Panginoon.

Isa-isahin natin kung ano ang ibig sabihin 
ng lahat ng ito. Isipin ang Kanyang dakilang 
kapangyarihan. “Lahat ng kapangyarihan 
ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa” 
(Mat 28:18), sabi ng Panginoon. Yun 
kapangyarihan ay sa iyo upang palakasin at 
paganahin ka upang makayanan ang mga 
paghihirap, upang pagtagumpayan ang mga 
tukso, at magtiyaga sa iyong paglalakbay 
kasama ng Diyos, hanggang sa iyong 
paghantong sa kabilang buhay. Isipin ang 
Kanyang pag-ibig. Mula sa Kanyang hindi 
mauubos na karagatan ng pag-ibig pinupuno 
Niya ang ating mga inihandang puso at 
maaari mong sabihin: “Akin ito.” Pagkatapos 
ang Kanyang pag-ibig ay dadaloy mula sa 
iyo patungo sa iba sa paligid mo.

Isipin ang Kanyang katarungan. Maaari 
bang maging sa iyo ang gayong mataas at 
marangal na katangian? Ito ay maaaring 
mukhang imposible, ngunit kahit na ito ay 
sa iyo, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, 
dahil gagawin Niya sa Kanyang katarungan 
na tiyakin ang lahat ng mga pangako sa 
tipan ay tiwasay na mapapasaiyo. Ang lahat 
ng mayroon si Jesus bilang Perpektong Tao 
ay sa iyo.

Mahal na mambabasa, kapag tinanggap ng 
Diyos si Cristo, tinatanggap ka Niya! Ang 
pag-ibig na itinalaga ng Ama sa Kanyang 
minamahal na Anak, itinalaga Niya sa iyo 
ngayon! Lahat ng ginawa ni Cristo, ginawa 
Niya para sa iyo, at sa akin. Ang Kanyang 
perpektong katuwiran ay sa iyo, ibinibilang 
sa iyo “sa biyaya…sa pamamagitan ng 
pananampalataya” (Eph 2:8). Siya ang ating 
KALAHATAN.

PAG-IISIP: “Aking Diyos, ako ay iyo – anong 
kaginhawaang banal! Ano ang pagpapalang 
malaman na ang Tagapagligtas ay akin!” 
(Wesley)

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako sa 
Iyo, Ama, sa Iyong dakila at masaganang 
pag-ibig, pangangalaga at kalaanan para sa 
akin.



MARTES, DISYEMBRE 6
ISAIAS 40:1-11
LUCAS 3:3-18

“…papasok ang Hari ng kaluwalhatian.”

 IHANDA NINYO ANG DAAN
NG PANGINOON

Ang tinig ni Juan Bautista sa ilang ay 
nanawagan upang ihanda ang daan para sa 
Panginoon. Anong daan ang dapat ihanda 
ngayon sa ilang ng mga puso ng tao? Hayaan 
akong isaalang-alang ang tuyong disyerto 
na likas sa sarili kong puso. Ano ang dapat 
gawin upang makagawa ng daan para sa 
Tagapagligtas?

1. Bawat lambak ay dapat mai-angat. Ang 
mababa at hindi karapat-dapat na pag-
iisip sa Diyos ay kinakailangan mawala; 
dapat alisin ang pagdududa at kawalan 
ng pag-asa; ang makasarili at makalaman 
na kasiyahan ay dapat iwanan. Sa kabila 
ng malalim at madilim na mga lambak 
na ito, isang magandang landas ang 
kailangang itayo, isang daan na inihanda 
para sa Panginoon.

2. Bawat bundok at burol ay ibababa. 
Ang kayabangan ng pagiging sapat sa 
sarili, at mapagmataas na katuwiran sa 
sarili ay dapat magiba, mapatag, upang 
makagawa ng isang lansangan para sa 
Hari. Hindi papansinin ng dakilang Hari 
ang mga palalo at mapagpataas. Ang 
Panginoon ay may paggalang sa maaamo 
at mabababa. Siya ay magpapakababa sa 
may pagsisisi sa puso, ngunit ang mga 
mapagmatayog ay kasuklamsuklam sa 
Kanya.

3. Ang baluktot ay gagawing tuwid. Ang 
nag-aalinlangan na pusong lihis ay 
kailangang maging malinaw at tuwid 
para sa Diyos. Hayaang maging tatak 
ang kabanalan. Ang mga taong may 
nagda-dalawang isip ay mga estranghero 
sa Diyos ng katotohanan. Kaluluwa ko, 
mangilag, sumunod: sa lahat ng bagay 
ay maging tapat at totoo, tulad ng sa 
liwanag ng lente ng Diyos na nakakakita 
ng lahat.

4. Ang mga magaspang na lugar ay 
gagawing makinis. Dapat alisin ang 
mga hadlang sa kasalanan, at ang mga 
tinik at dawag ng paghihimagsik ay 
dapat bunutin. Darating ang Panginoon 
upang parangalan tayo sa Kanyang 
piling. Nawa’y matagpuan Niya sa iyong 
puso ang isang lansangan na inihanda 
ng Kanyang mapanubos na biyaya. 
Nawa’y pumasok Siya sa tagumpay at 
kaluwalhatian, sa walang hanggang 
pagpapala ng iyong kaluluwa.

PAG-IISIP: Handa na ba ang puso ko? 
Darating na ang Hari!

PANALANGIN: Ama, Ikaw ang Hari 
ng kaluwalhatian! Nawa’y lagi akong 
nakaantabay upang tanggapin Ka sa aking 
puso at aking buhay.



MIYERKULES, DISYEMBRE 7
MGA AWIT 42
2 PEDRO 3:10-18

Ang hindi paglago ay pag-urong!

LUMAGO SA BIYAYA AT KAALAMAN

“Lumago sa biyaya” (2 Ped 3:18) - hindi 
sa isang biyaya lamang, kundi sa lahat ng 
biyaya. Lumago sa pinakamahalagang mga 
biyaya, pananampalataya. Maniwala ka sa 
mga pangako ng Diyos nang mas matatag 
kaysa sa nagawa mo. Hayaang lumago 
ang pananampalataya sa katatagan, sa 
pagkamatimtiman, sa kapayakan.

Lumago din sa pag-ibig. Manalangin 
sa Panginoon na ang iyong pag-ibig ay 
mapalawak, mas matindi, mas praktikal, 
na nagpapabuti sa iyong bawat kaisipan, 
salita, at gawa. Gayundin, lumago sa 
pagkamakumbaba. Ipalagay ang sarili ng 
mababa; mas kilalanin ang sarili mo sa 
kawalan. Habang ikaw ay lumalago pababa 
sa kababaang-loob, sikapin ding na lumago 
pataas, palapit sa Diyos sa panalangin at 
pakikipag-isa.

Huwag hayaan na ang iyong espiritwal 
na paglago ay tumigil doon, ngunit 
lumago sa kaalaman ng ating Panginoon 
at Tagapagligtas na si JesusCristo. Siya na 
hindi lumalago sa kaalaman ng kanyang 
Tagapagligtas, ay nawawalan ng malaking 
pagpapala. Ang pagkakilala sa Kanya ay 
“buhay na walang hanggan” (Juan 17:3), at 
ang paglago sa kaalaman tungkol sa Kanya 
ay dagdag sa tunay na kaligayahan. Siya na 
hindi naghahangad na makilala pa lalo si 
Cristo ay ipinagpapamulubi ang kanyang 
sarili. Ibinilang ni Apostol Pablo ang “lahat 
ng mga bagay ay kawalan para sa kadakilaan 
ng pagkakilala kay Cristo Jesus…” (Fil 3:8).

Mahal na mambabasa, paano mo mahal ang 
Panginoong Jesus? Kung tunay mo Siyang 
mahal, ikaw ay magiging tulad ng usa na 
nauuhaw sa tubig ng batis. At sa isang higop 
ng kaalamang “nakakalugod sa kaluluwa” 
ay mas mauuhaw ka pa ng higit. Mauuhaw 
ka pagkatapos ng malalim na tagtuyot ng 
Kanyang pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay 
laging sumisigaw, “kay lapit, kay lapit aking 
Panginoon sa Iyo!” Kung higit na iniinom 
mo Siya, mas lalo gusto mong inumin. Ang 
mismong kaalaman ng Kanyang presensya 
ay Langit. Lumalago ka ba o lumalayo? 
Manalangin sa Panginoon na panatilihin 
kang lalo malapit sa krus at hayaang 
matunaw ng mahalagang daloy ng pag-ibig 
ang iyong puso. Pagkatapos ay tingnan kung 
paano ka Niya tutulungan na lumago.

PAG-IISIP: Laging pumaparoon sa krus ni 
Jesus.

PANALANGIN: Ama, nawa’y palakasin ako 
ng Iyong Banal na Espirito na lumago sa 
espiritwal.



HUWEBES, DISYEMBRE 8
GENESIS 42:1-8
AWIT 129

“Suriin ako, O Diyos,
at alamin ang aking puso.”

 O PANGINOON, KILALA MO
AKO NG LUBOS

Habang nagsusumikap tayong lumago 
sa kaalaman ng ating Panginoon at 
Tagapagligtas, tumigil sandali at isipin 
na kilala na Niya tayo bago pa man tayo 
nagkaroon ng karampot na kaalaman sa 
kanya. “Nakita ng iyong mga mata ang aking 
kalamnan, gayon ma’y hindi perpekto; at sa 
iyong aklat ang lahat ng aking kabuuan ng 
kalamnan ay nakasulat, na sa pagpapatuloy 
ay nabuo, noong panahong di pa ito umiiral” 
(Aw 139:16). Bago tayo nagkaroon ng 
isang lugar sa mundong ito, mayroon na 
tayong lugar sa Kanyang puso. Noong tayo 
ay kaaway pa Niya, nakita Niya ang ating 
paghihirap, ang ating kabaliwan, at ang 
ating kasamaan. Gayon ang ating kawalang 
pag-asa, wala sa sarili bago Siya sumaklolo 
sa atin.

Dito natin makikita ang misteryo ng 
banal na pag-ibig: Alam na ng Panginoon 
ang ating pangangailangan bago pa man 
natin maisipang hanapin Siya. Sumasa-
atin Siya bilang “Makalangit na Joseph,” 
lagi na mapagbigay at mapagpatawad, na 
tinitingnan tayo bilang Kanyang mga kapatid 
na minamahal, na may pinakamagiliw na 
pag-ibigsa atin. Tulad ng masasamang anak 
ni Jacob, wala tayong pag-ibig kay Joseph, 
tanging poot at malisya. Ngunit nakikita 
Niya tayo bilang mga bagay ng Kanyang 
walang hanggan na pagmamahal. “…Kilala 
ng Panginoon ang mga kanya…” (2 Tim 
2:19) ay totoo sa mga alibughang natapon 
sa malayo na nagpapakain ng mga baboy 
gayundin sa mga batang nakaupo sa hapag-
kainan. Ang ating Panginoon ay naaawa sa 
atin gaya ng isang ama na naaawa sa kanyang 
mga anak (Aw 103:13).

Ang pagtubos ng Diyos ay naging mas 
kahanga-hanga kapag napagtanto natin 
ang napakarami at mabibigat na kasalanan 
na ating ginawa laban sa Kanya nang hindi 
mabilang. Sa ating paghihimagsik, isinara 
natin ang ating mga puso sa Kanya at hindi 
nagtiwala sa Kanyang mapagbiyayang mga 
salita. Naghimagsik tayo laban sa Kanya at 
tinanggihan ang Kanyang mapagmahal na 
tawag. Gayunpaman Siya ay hindi kailanman 
tayo sinukuan, ngunit lumalapit sa atin nang 
matiyaga at malumanay.

PAG-IISIP: Sa mga tumatangging kilalanin 
Siya ngayon, sasabihin ng Panginoon na 
“Kailanman ay hindi Ko kayo kilala” (Mat 
7:23) sa Kanyang pagdating.

PANALANGIN: Ama, hinding-hindi ako 
makakapagtago sa Iyo. Nawa’y lagi akong 
lumapit sa Iyo sa pagtatapat ng aking mga 
kasalanan, at upang tanggapin ang Iyong 
kapatawaran.



BIYERNES, DISYEMBRE 9
GENESIS 1:1-5
2 CORINTO 6:14-18

“Lumakad sa liwanag.”

ANONG KOMUNION ANG MAY 
LIWANAG NA MAY KADILIMAN?

Kung walang liwanag, ang buhay sa mundo 
na alam natin ay hindi na iiral. Sinabi ng 
matalinong hari, “Tunay na ang liwanag ay 
matamis, at isang kaaya-ayang bagay para 
sa mga mata na mamasdan ang araw” (Ecles 
11:7). Ngunit ang liwanag ng Ebanghelyo 
ay higit na mahalaga. Ito lamang ang 
naghahayag ng mga bagay na walang 
hanggan, at naglilingkod sa pangangailangan 
ng ating kaluluwa. Kapag binigyan tayo ng 
Banal na Espirito ng espiritwal na liwanag, 
makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos 
kay JesusCristo na Kanyang Anak. Makikita 
rin natin ang ating sarili, nadungisan at 
nabahiran ng kasalanan, sa ating tunay na 
kalagayan - walang pag-asa, nawawala at 
walang kakayahan. Pagkagayon ay makikita 
natin ang Tagapagligtas, ang itinalaga ng 
Diyos, “puspos ng biyaya at katotohanan” 
(Juan 1:14), na nag-aalok sa atin ng “buhay 
na may pag-asa” (Juan 3:14-16).

Sa kabila ng liwanag ay ang kahatian. Ang 
liwanag at kadiliman ay hindi maaaring 
magkaroon ng pakikipag-isa: Ang Diyos 
na Manlilikha na namahala mula sa 
simula ay pinanatili itong magkahiwalay. 
Samakatuwid, huwag natin silang paghaluin. 
Ang mga anak ng liwanag ay hindi dapat 
magkaroon ng pakikisama sa mga anak ng 
kadiliman. Hindi rin tayo dapat magkaroon 
ng anumang kinalaman sa kanilang mga 
gawa, doktrina, at panlilinlang. Ang mga 
anak ng liwanag ay dapat na matino, tapat at 
mapagbantay.

Ang isang tunay na Simbahan ni JesusCristo 
ay dapat gumamit ng disiplina ng 
pagpapanatiling malinaw at hiwalay sa lahat 
ng doktrinang kadiliman at kamalian, at 
mula sa mga “Cristiyano” at mga simbahan 
na nangangaral o nakikibahagi sa kanila. 
Sa paghatol, sa pagkilos, sa pandinig, sa 
pagtuturo, sa pakikisama, kailangan nating 
gamitin ang espiritwal na pagkilala sa 
pagitan ng katotohanan at kamalian, sa 
pagitan ng liwanag at kadiliman. Sa simula 
pa ng mundo, inilatag ng Panginoon ang 
alituntunin. Ngayon sa katapusan ng 
kapanahunan, hindi ba at tayo na Kanyang 
mga lingkod ay dapat na gumawa ng gayon 
din?

PAG-IISIP: Ang mga tunay at tapat na 
mananampalataya ay hindi kailanman 
sasang-ayun o lalahok sa Kilusang 
Ekumenikal at sa kadiliman nito.

PANALANGIN: Ama, ingatan mo ako sa 
Iyong makipot at makitid na daan.



SABADO, DISYEMBRE 10
GENESIS 1:1-5
EFESO 5:1-14

Hayaang mag-apoy ang mga ilaw sa ibaba.

NAKIKITA NG DIYOS
ANG IYONG LIWANAG

Ang Panginoon ay may natatangi na mata 
para sa liwanag. Sa paglikha, “… Nakita ng 
Diyos ang liwanag, na ito ay mabuti…” (Gen 
1:4). Sa ating pagbabago, binibigyan Niya 
tayo ng Kanyang liwanag. Pagkatapos noon 
ay tinitingnan Niya ang liwanag na iyon nang 
may kakaibang pag-iimbot. Hindi lamang 
ito mahal sa Kanya bilang Kanyang sariling 
gawa, ngunit dahil ito ay katulad ng Kanyang 
sarili, dahil “…Ang Diyos ay liwanag…” (1 
Juan 1:5). Mapalad na malaman na ang 
mata ng Diyos ay magiliw na nagbabantay 
sa gawaing biyaya na sinimulan Niya sa iyo. 
Hindi niya nawawala sa kanyang paningin 
ang kayamanang inilagay Niya sa ating mga 
sisidlang lupa (2 Cor 4:7).

Minsan hindi natin nakikita ang liwanag, 
ngunit ang Diyos ay laging itong nakikita, 
at iyon ay higit na mas mabuti kaysa sa 
pagkakita natin nito. Ako ay nagiginhawaang 
malaman na isa ako sa mga tagasunod ng 
Diyos, ngunit ang mas mahalaga ay ang 
katotohanang alam ito ng Panginoon, kaya 
ako ay ligtas. “…Kilala ng Panginoon ang 
mga kanya…” (2 Tim 2:19). Mahal na anak 
ng Diyos, maaring ikaw ay nagbubuntong-
hininga at dumadaing dahil sa ilang likas 
na kasalanan, at nagdadalamhati sa iyong 
kadiliman. Ngunit nakikita ng Panginoon 
ang liwanag sa iyong puso, sapagkat inilagay 
Niya ito roon, at hindi maitago ng lahat 
ng ulap at kadiliman ng iyong kaluluwa 
ang iyong liwanag mula sa Kanyang 
mapagbiyayang mata. Bumangon ka at 
mangibabaw sa iyong mga damdamin at 
lakasan ang loob, at tumitingin lamang kay 
Jesus (Heb 12:2).

Marahil ikaw ay nalubog nang mababa sa 
pagkalupaypay, at maging sa ang kawalan 
ng pag-asa; ngunit kung ang iyong kaluluwa 
ay nananabik sa Panginoon, at kung ikaw ay 
nakasandal sa Kanyang natapos na gawain, 
kita ng Diyos ang liwanag. Hindi lamang 
Niya ito nakikita, ngunit iniingatan din Niya 
ito sa iyo. Ito ay isang mahalagang kaisipan 
para sa mga taong pagkatapos ng balisang 
pagmamasid at pagbabantay sa kanilang 
sarili, nararamdaman ang kanilang sariling 
kawalan ng kapangyarihan na gawin ito. 
Sa ganoong pagkakataon, tumingin sa 
Tagapagligtas.

PAG-IISIP: Sabi ng ating Panginoon, 
“Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa 
harap ng mga tao, upang makita nila ang 
inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin 
nila ang inyong Ama na nasa langit” (Mateo 
5:16).

PANALANGIN: Ama, nawa’y magliwanag 
ako para sa Iyo, upang Ikaw ay luwalhatiin 
ng aking buhay.



ARAW NG PANGINOON, DISYEMBRE 11
AWIT 27
1 PEDRO 5:6-11

“Sa lahat ng bagay sa pamamagitan
ng panalangin at pagsusumamo.”

KINAKALINGA NIYA AKO!

Ito ay isang masayang paraan ng 
pagpapatahimik ng kalungkutan kapag 
masasabi mong, “Siya ay nagmamalasakit 
sa akin!” Cristiyano! Huwag mong siraan 
ang iyong relihiyon sa pamamagitan ng 
palaging pagkunot ng kilay sa pag-aalala. 
Halika, idulog mo ang iyong pasanin sa 
iyong Panginoon. Ikaw ay pasuray-suray sa 
ilalim ng nakakadurog na bigat. Sa Kanya 
ito ay parang maliit na alabok ng timbangan 
lamang. Bakit nagpupunyagi sa iyong 
katiting na lakas? Walang kasing tamis ukol 
sa:

Humimlay sa mga kamay ng Diyos,
At alamin ang kalooban lamang Niya.

O, anak ng paghihirap, maging matiyaga. 
Hindi ka nalampasan ng Diyos sa Kanyang 
paglalaan. Siya na nagpapakain sa maya ay 
magbibigay din ng iyong pangangailangan. 
Huwag sumuko sa kawalan ng pag-asa. 
Sa Kanya may pag-asa! Maglayag sa 
dagat ng kaguluhan sa Kanyang barko 
ng pananampalataya. “Kasama si Cristo 
sa barko maaari kang ngumiti sa bagyo.” 
Pakinggan Siya na utusan ang hangin at alon, 
“Kapayapaan, tumahimik…” (Marcos 4:39). 
Ipaubaya ang lahat ng iyong mga pasanin sa 
Kanya, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa 
iyo.

Tandaan, isa ka sa Kanyang pamilya. 
Lalapatan-lunas niya ang iyong mga sugat, at 
pagalingin ang iyong wasak na puso. Huwag 
kailanman pagdudahan ang Kanyang biyaya 
dahil sa iyong kapighatian. Maniwala kang 
mahal ka Niya sa ligalig at sa kaligayahan: 
Hindi Siya nagbabago. Kung gayon bakit 
nakikipagpunyagi sa iyong mabigat na 
pasanin? Ipaubaya sa Diyos ang pagbibigay 
ng pangangailangan; at tingnan kung hindi 
ka Niya bibigyan ng mahinahon at tahimik 
na buhay.

Ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo! Bakit 
ikaw ay puno ng pagka-bahala? Maaari 
ka bang magtiwala sa Kanya para sa iyong 
kaluluwa, at hindi para sa iyong katawan? 
Hindi siya tumatanggi na akuin ang iyong 
mga pasan; Hindi siya manghihina sa 
ilalim ng kanilang bigat. Halika, mahal na 
mambabasa, palayo sa balisang pag-aalala! 
Iwanan ang lahat ng iyong mga alalahanin 
at pag-aaalala sa mga kamay ng ang ating 
mapagbiyayang Diyos.

PAG-IISIP: Ang kumakalinga sa maya ay 
tiyak na kakalinga sa akin.

PANALANGIN: Patawarin mo ako, Ama, 
sa kawalan ko ng pananampalataya sa Iyo. 
Sa Iyo ako tatakbo kasama ang aking mga 
pasanin at mga kalinga.



LUNES, DISYEMBRE 12
EZEKIEL 33:21-22
MGA HEBREO 12:5-11

“Tunghayan, ang kamay
ng Diyos ay hindi maikli,

upang hindi makapagligtas…”

ANG KAMAY NG PANGINOON

Ang kamay ng Panginoon ay mabuti, 
maging ito man ay kamay ng pagkastigo 
o pagpapalakas, Siya ang palaging kamay 
ng pagpapala. Kung minsan ay bumibisita 
Siya nang may pagkastigo sa panahon na 
tahimik. Dapat huwag akong panghinaan 
ng loob o maghimagsik, ngunit hayaang 
ako ay masayang magpaubaya, at magsikap 
na pakinabangan sa gayon, nalalamang “…
pagkatapos ay magdudulot ito ng mapayapang 
bunga ng katuwiran…” (Heb 12:11).

Ang kamay ng Panginoon ay madalas na 
dumarating upang palakasin ang kaluluwa 
at i-angat ang espiritu tungo sa mga bagay 
na walang hanggan. Nawa’y maramdaman 
ko ang Kanyang mabiyayang kamay na 
nag-uugnay sa atin! Ang Kanyang banal 
na presensya at nananahan na Espiritu ay 
nagdadala ng kaluluwa patungo sa langit 
tulad ng sa mga pakpak ng agila, pinupuno 
tayo ng makalangit na kagalakan at binubura 
ang mga kalungkutan sa lupa. Sa Espiritu, 
lumilitaw ang hindi nakikita, at ang nakikita 
ay nawawalan ng kapangyarihan tungo sa 
atin.

O ang ating Tahimik na sandali ay lagi 
nawa maging isang banal na panahon 
ng matamis pakikipag-isa sa Panginoon. 
Kahit sa sandaling ito ay nararamdaman 
ko ang matindi na pangangailangan: ang 
aking mga biyaya ay nanghihina, ang aking 
mga katiwalian ay nagngangalit, ang aking 
pananampalataya ay mahina, malamig ang 
aking debosyon. Kailangan ko ang Kanyang 
nakapagpapagaling na kamay sa akin.

Bakit na hindi ko dapat damahin ang Kanyang 
mapagmahal na kamay na umaakay sa akin 
sa bawat sandali? Halika, aking kaluluwa, 
tumingin lamang sa Kanya at huminto sa 
lahat ng iyong nakababalisang mga takot. 
Tunghayan Siya, ang Muling Nabuhay na 
Panginoon. Siya ay buhay magpakailanman! 
Pagkatapos ay ilagay ang iyong kamay sa 
Kanyang kamay na may galos ng pako. 
Pakinggan Siyang sabihin, “Kapayapaan ang 
iiwan ko sa inyo, Aking kapayapaan ibibigay 
ko sa inyo…” (Juan 14:27). At: “bibigyan Ko 
sila ng buhay na walang hanggan; at hinding-
hindi sila malilipol, ni makuha ng sinuman sa 
mula aking kamay” (Juan 10:28).

PAG-IISIP: Naniniwala ba talaga ako na ang 
panahon ko ay nasa kamay ng Diyos?

PANALANGIN: Ama, gabayan mo ang 
aking mga mata araw-araw upang iwasan 
ang mga katiwalian sa paligid ko, at tumingin 
sa langit upang makita ang Iyong kamay na 
sumasaakin.



MARTES, DISYEMBRE 13
MGA AWIT 16
FILIPOS 1:21-30

Kay Cristo,
ang mamatay ay kapanaigan.

ANG MABUHAY AY KAY CRISTO

Ang mananampalataya ay hindi kaagad 
namumuhay para kay Cristo. Sinimulan niya 
itong gawin pagkatapos lamang makumbinsi 
siya ng banal na Espirito sa kasalanan, at 
inakay siyang magtiwala sa bayad-salang 
dugo ng Tagapagligtas, at makatanggap ang 
Kanyang bagong buhay. Mula sa sandaling 
iyon ng bagong kapanganakan, ang tao ay 
nagsimulang mabuhay kay Cristo. Ito ang 
saksi at karanasan ng bawat tunay na anak 
ng Diyos. Ito ba ang iyong karanasan?

Sa mananampalataya, si Jesus ay mahalaga 
higit sa lahat: Siya ang Perlas na may 
napakalaking halaga (Mat 13:46), ang 
Pinakapangunahin sa sampung libo (Sol 
5:10), ang Mangingibig ng kaluluwa, ang 
ating Manunubos na Diyos. Ang ating 
bagong buhay ay nagmula sa Kanya, sa 
Kanyang pag-aari, at dapat ipamuhay 
sa Kanyang kaluwalhatian: wala nang 
iba pang karapat-dapat para sa Kanyang 
hindi masambit na pagmamahal sa atin. 
Si Apostol Pablo ay lubos na kumbinsido 
dito at gayon din dapat tayo: “Sapagka’t sa 
akin ang mabuhay ay para kay Cristo, at ang 
mamatay ay kapanaigan” (Fil 1:21).

Ang mga salita ni Pablo ay higit pa sa iniisip 
ng karamihan sa mga tao. Ipinahihiwatig 
ng mga ito na ang layunin at ang katapusan 
ng kanyang buhay ay si Cristo - hindi, ang 
kanyang mismong buhay ay si Jesus! Siya 
ang buhay, ang tunay na Diyos, at ang 
buhay na walang hanggan (Juan 14:6; 1 
Juan 5:20). Sa mga salita ng isang sinaunang 
mananampalataya, siya ay kumain, at 
uminom, at namahinga sa buhay na walang 
hanggan! Si Jesus ay kanyang hininga, 
kaluluwa ng kanyang kaluluwa, puso ng 
kanyang puso, buhay ng kanyang buhay.

Minamahal na mambabasa, masasabi mo 
ba nang matapat na sa iyo ang mabuhay ay 
para kay si Cristo? Sa iyong hanap-buhay o 
trabaho, ginagawa mo ba ito para sa Kanya? 
Marami ang sumusunod sa alituntuning ito 
sa ilang paraan. Ngunit hinahanap ng Diyos 
ang mga nais mamuhay nang buo para kay 
Cristo, tulad ni Pablo. Ito lamang ang buo at 
tunay na Kristiyanong buhay. Magpalayo sa 
mahina, maligamgam, kalahating puso na 
“Kristiyanong pamumuhay.”

PAG-IISIP: Para kanino ako nabubuhay?

PANALANGIN: Ama, narito ibinibigay 
ko ang aking sarili sa Iyo, nangangakong 
mamumuhay lamang para sa Iyo, at Iyo. 
Gawin akong handa at payag humayo para 
sa Iyo, kahit na mamatay para sa Iyo. Ang 
lahat ng kaluwalhatian ay sa Iyo. Amen.



MIYERKULES, DISYEMBRE 14
ROMA 8:37
GALACIA 3:1-3

“Ikaw ba ay gayon kahangal?…”

HIGIT PA SA MGA MANLULUPIG

Tayo ay pumaroon kay Cristo para sa 
kapatawaran, at kasunod ay ang madalas 
na pag-asa sa batas para sa kapangyarihang 
labanan ang ating mga kasalanan. Kaya’t 
sinaway tayo ni Pablo sa Galacia 3:1-3.

Ang tanging sandata para labanan ang 
kasalanan ay ang sibat na tumusok sa 
tagiliran ng Jesus. Bilang isang ilustrasyon: 
gusto mong pagtagumpayan ang ugaling 
galit na walang pagtitimpi; anong gagawin 
mo? Malamang hindi mo pa nasubukan 
ang tamang paraan ng pagpunta kay Jesus 
kasama nito.

Paano ako nakakuha ng kaligtasan? Lumapit 
ako kay Jesus bilang isang makasalanan, 
at pinagkatiwalaan ko Siyang sagipin ako. 
Dapat ko ring puksain ang galit na walang 
pagtitimpi sa parehong paraan. Ito lamang 
ang tanging paraan kung saan maaari ko 
itong mapuksa. Kailangan kong pumaroon 
sa krus kasama nito, at sabihin kay Jesus, 
“Panginoon, nagtitiwala ako sa Iyo na iligtas 
ako mula rito.” Ito ang tanging paraan upang 
mabigyan ito ng hagupit ng kamatayan.

Ikaw ba ay mapag-imbot? Nararamdaman 
mo ba ang pagkasalabid sa iyo ng mundo? 
Magpumiglas ka man laban sa kasamaang 
ito hangga’t gusto mo, ngunit kung ito ay ang 
iyong panay-nakapaligid na kasalanan, ikaw 
ay hindi maliligtas mula rito sa anumang 
paraan maliban sa dugo ni Jesus.

Dalhin ito kay Cristo. Sabihin sa Kanya, 
“Panginoon, ako ay nagtiwala sa Iyo, at ang 
Iyong pangalan ay Jesus, dahil iniligtas Mo 
ang Iyong mga tagasunod mula sa kanilang 
mga kasalanan. Panginoon, ito ay isa sa 
aking mga kasalanan; iligtas mo ako mula 
rito!”

Ang mga ordenansa ay walang halaga 
kung wala si Cristo bilang Siyang paraan 
ng pagpuksa nito. natin madaig at malupig 
natin ang mga kasalanan sa pamamagitan 
Niya na umibig sa iyo.

PAG-IISIP: Bakit patuloy pa rin akong 
nakikibaka sa talunang-laban sa aking mga 
kasalanan?

PANALANGIN: Ama, nawa’y lagi akong 
patuloy na lumapit sa Iyo kasama ng aking 
bawat kahinaan, bawat kasalanan ko, malaki 
man o maliit, upang kasama si Cristo 
ako’y maging higit pa sa mga manlulupig 
nagingibababaw sa mga ito, upang ako ay 
lumago sa pagpapakabanal nang sa gayon ay 
madakila ang pangalan ng aking Panginoon 
at Tagapagligtas na si HesuCristo.



HUWEBES, DISYEMBRE 15
EXODO 28:36-38
JUAN 4:21-24

“Maging banal kayo,
sapagkat ako ay banal.”

SAMBAHIN SIYA SA ESPIRITU
AT KATOTOHANAN

Ngayon ay magsimula tayo sa isang 
taimtim na panalangin: Ama, buksan Mo 
ang aking mga mata upang makita ang 
“katampalasanan ng mga bagay na banal.” 
Ito ay nakapagpapakumbaba at kapaki-
pakinabang para sa atin na tingnang 
mabuti itong kakaiba at malungkot na 
kalagayan. Ang mga katampalasanan 
ng ating pampublikong pagsamba, 
ang pagbabalatkayo nito, ang patay na 
pagdiriwang nito, pagiging maligamgam, 
kawalang-pitagan, paglalagalag ng puso 
at kawalang-galang sa Diyos - ang mga ito 
ay gumagawa ng isang buong talaan ng 
“kasamaan ng mga bagay na banal”!

Ngunit hindi lang lahat ay iyon. Isaalang-
alang pa ang ating gawain para sa Panginoon, 
ang pagkukunwari nito, pagkamakasarili, 
kawalang-ingat, kapabayaan, katamaran, 
kawalan ng pananampalataya – anong 
kumpol ng karumihan ang dagdag nito sa 
ating nauna nang salaysay. Ang ating mga 
pansariling debosyon, ang kanilang pagiging 
hindi taos-puso, panlalamig, kapabayaan, 
kawalang sigla, at kawalang-kabuluhan - ang 
mga ito ay bumubuo sa isang nakakasukang 
bunton ng naghihimgasik na basura. Para 
sa ilang mga nagsisimba, marahil sa ilang 
mga kongregasyon, marahil sa aking sarili 
(!), ang mga ito ay nagdaragdag sa kabuuang 
karanasan ng “mga banal na bagay.”

Sa ilang mga Kristiyano, ang puso ng 
debosyon ay napakalabis na naghahawig 
sa hardin ng tamad. Tingnan mo! 
Nakakalungkot na makita ang mga 
nakakalason na damo na gumagapang at 
lumalaganap sa aking hardin. (Oo, ingat 
na huwag tumingin sa kapit-bahay. Tulad 
ng pag-ibig sa kapwa, magsimula tayo sa 
tahanan.)

Naginhawaan tayo sa katotohanan na nang 
dalhin ng Punong Pari ang kasamaan ng 
mga “bagay na banal”, nakasulat sa pang-
noo niyang kasuotan ang mga salitang, 
“KABANALAN SA PANGINOON.” 
Magkagayundin, habang dinadala ng ating 
Panginoong Jesus ang ating mga kasalanan, 
ipinakita Niya sa harap ng Kanyang Ama, 
hindi ang ating kawalangbanal, kundi ang 
Kanyang KABANALAN. O, para sa biyaya 
na tingnan ang ating dakilang Mataas na 
Pari sa mata ng pananampalataya!

PAG-IISIP: Ang Diyos ay Espiritu. Hindi 
siya maaaring dayain o kutyain ng tao.

PANALANGIN: Ama, patawarin mo ang 
aking kawalang-banal na pamumuhay. 
Gawin Mo akong sumamba sa Iyo at 
mamuhay para sa Iyo sa paraang tunay na 
nakalulugod at lumuluwalhati sa Iyo.



BIYERNES, DISYEMBRE 16
ISAIAS 63:1
ROMA 1:16-32

Ang ating Panginoon ay
nagliligtas hanggang sa sukdulan.

MAKAPANGYARIHANG MAGLIGTAS

Sa pamamagitan ng mga salitang “magligtas” 
(Isa 63:1), naiintindihan natin ang kabuuan 
ng dakilang gawain ng kaligtasan, mula 
sa unang banal na pagnanais sa ganap 
na pagpapabanal. Si Cristong Panginoon 
ay hindi lamang “makapangyarihang 
magligtas” sa mga nagsisisi, ngunit kaya 
Niyang gawin na ang mga tao ay magsisi. 
Dadalhin niya sa Langit ang mga naniniwala.

Nakikita natin ang Kanyang kapangyarihan 
pagkatapos ng gawain. Ang buhay ng isang 
mananampalataya ay isang serye ng mga 
himala na ginawa ng makapangyarihang 
Diyos. Siya ay makapangyarihan upang 
gawing banal ang Kanyang mga tagasunod, 
at pagkatapos ay panatilihin silang banal, 
at patuloy Niya silang pinangangalagaan 
hanggang sa Kanyang ganapin ang kanilang 
walang hanggang kaligtasan sa Langit. 
Ang kalakasan ng kapangyarihan ni Cristo 
ay hindi nakasalalay sa paggawa ng isang 
mananampalataya at pagkatapos ay iwanan 
siya upang alagaan ang kanyang sarili. 
Ngunit Siya na “nagpasimula ng mabuting 
gawa sa inyo ay gagawa nito hanggang sa 
araw ni JesusCristo” (Fil 1:6). Ang ating 
Tagapagligtas ay makapangyarihang 
magligtas!

Pag-isipan ito: Itinatanim Niya ang buhay 
sa isang patay na kaluluwa, pinapanatili 
ang banal na pag-iral nito, patuloy itong 
pinalalakas laban sa bawat nakapanghihina 
na kasalanan, pinalalago sa biyaya at 
pagpapabanal, hanggang sa wakas ito 
ay muli ilalabas sa lupa at naperpekto sa 
kaluwalhatian. Ang ating Panginoon na ay 
may kapangyarihan na gawin ang lahat ng 
ito, at higit pa.

Nagdarasal ka ba para sa isang tao? 
Huwag panghinaan ng loob dahil parang 
walang nangyayari. Huwag sumuko! Ang 
ating Panginoon ay may kakayahan at 
makapangyarihang magligtas. Hawakan 
ang Kanyang makapangyarihang braso. 
Binabagabag ka ba ng sarili mong suliranin? 
Huwag kang matakot, sapagkat ang 
Kanyang biyaya ay sapat para sa iyo. Kahit 
sa pagsisimula man, o pagpapatuloy, o 
pagdadala sa pangwakas na kasakdalan, ang 
ating Panginoon ay “makapangyarihang 
magligtas.” Ang pinakamagandang 
patunay ng Kanyang kapangyarihan ay ang 
katotohanang iniligtas ka Niya! At Siya ay 
may kapangyarihang magligtas ng marami 
pa!

PAG-IISIP: Mayroon bang napakahirap 
gawin para sa Panginoon?

PANALANGIN: Ama, nawa ay hindi pag-
alinlanganan ang aking pagtitiwala sa Iyo, 
sapagkat Ikaw ang makapangyarihang 
Diyos!



SABADO, DISYEMBRE 17
JEREMIAS 31:27-34
MGA HEBREO 8:10-13

Emmanuel: Kasama natin ang Diyos.

 “AKO ANG MAGIGING DIYOS MO!”

Kristiyano! Narito ang isang bagay na 
nagbibigay-kasiyahan, higit sa lahat na 
maaari mong hilingin. Pag-isipang muli ang 
sinasabi ng Panginoong Makapangyarihan: 
“…Ilalagay ko ang aking batas sa kanilang 
mga panloob na bahagi, at isusulat ko ito 
sa kanilang mga puso; at magiging kanilang 
Diyos, at sila ay magiging aking mga 
tagasunod” (Jer 31:33). Ito ang pangako ng 
Diyos sa Kanyang mga tagasunod, malayong 
nangingibabaw sa hangarin o kaisipan. 
Sasabihin ng Salmistang si David sa gayong 
alok, “…ang aking tasa ay umaapaw” 
(Aw 23:5).

Kay Cristo ay taglay natin ang lahat ng 
bagay. Ang lahat ng ating pinakamamahal 
na hangarin at pinakamataas na hangarin 
ay tutugunan ng Panginoon. Ang ating 
tasa ay umaapaw dahil ang di-masukat na 
kayamanan ng Diyos ay higit na pupunuin 
at aapawan ito. At sinabi Niya, “Ako ang 
magiging Diyos mo!” Tanungin ang iyong 
sarili: “Hindi ba ako kumpleto kapag ang 
Panginoon ay akin? May iba pa ba akong 
gusto maliban sa Diyos? Hindi ba ang tama 
na ang Kanyang kasapatan para bigyan 
ako ng kasiyahan, kahit na di matupad ang 
lahat?”

Halika, aking kaibigan, narito ang musikang 
akma para sa langit sa pangako ng Diyos, 
dahil Siya ang Maylikha ng Langit. Walang 
ibang musika ang maihahambing sa Kanyang 
pangako. “Ako ang magiging Diyos mo!” 
Tawagin ito ng kung ano ang gusto mo: isang 
dagat ng kaligayahan, isang walang baybayin 
na karagatan ng dalisay na kasiyahan. Hindi 
mo kailanman mauubos ang mga pagpapala 
ng Diyos kahit pagkalipas ng sampung 
libong taon. Sa walang hanggang araw na 
iyon, mamasdan mo ang kagandahan ng 
Panginoon, at sa walang katapusang mga 
panahon ay mamamalagi ka sa Kanyang 
templo (Aw 27:4).

Sa mga pangako ng Diyos, “Ako ang 
magiging Diyos mo” ang obra maestra. Ang 
tiyak na pag-asa nito ay nagdadala ng Langit 
sa lupa. Mabuhay araw-araw at lumakad sa 
liwanag ng pangakong ito. Hindi na tayo 
dapat magplano at magbalangkas ng ating 
kinabukasan sa lupa. Mamuhay bilang mga 
mamamayan ng Langit, mga anak ng Hari, 
at magsaya nang may hindi masambit na 
kagalakan. Siya ang magiging ating Diyos at 
tayo ay magiging Kanyang mga tagasunod.

PAG-IISIP: Sabi ng Diyos, “Ako ang magiging 
Diyos mo.” Ano ang ibig sabihin nito sa akin?

PANALANGIN: Ama, dumating nawa ang 
araw na Iyong ipinangako!



ARAW NG PANGINOON, DISYEMBRE 18
MGA AWIT 100
1 CORINTO 15:58

Ang mabuting  anginoon ay
humahanap ng mabuting lingkod.

MAGLINGKOD SA PANGINOON
NANG MAY KAGALAKAN

Ang kasiyahan sa banal na paglilingkod ay 
tanda ng banal na pagtanggap. Ang mga 
naglilingkod sa Diyos na may malungkot na 
pagmumukha ay hindi talaga naglilingkod 
sa Kanya. Gumagawa sila sa pagpapakita 
ng pagsamba ngunit tila walang buhay. 
Ang ating Diyos ay hindi nangangailangan 
ng mga alipin na magbibiyaya sa Kanyang 
trono. Siya ang Panginoon ng pag-ibig, 
at nais Niyang magpakita ang lahat ng 
Kanyang mga lingkod sa harap Niya na suot 
ang damit ng kagalakan. Ang Kanyang mga 
anghel ay naglilingkod sa Kanya sa mga 
awit, hindi sa mga daing.

Paano mo Siya pinaglilingkuran? Ang 
paglilingkod na hindi kusang-loob at 
may saya ay kasiraan. Ang Panginoon 
ay tumitingin sa puso, at kung tayo ay 
maglilingkod sa pamamagitan ng pamimilit 
o ibang panghihikayat, at hindi dahil sa 
pagmamahal, tatanggihan Niya ang ating 
alay. Ang paglilingkod na may kasiglahan ay 
taos pusong-paglilingkod, nakalulugod sa 
Panginoon.

May mga laban ang Panginoon na dapat 
ipaglaban. Kung ang isang tao ay itaboy sa 
harapan ng digmaan, hindi siya magiting. 
Ngunit siya na nagmamartsa patungo 
sa labanan na may matalas na mata at 
nagniningning na mukha, umaawit ng awit-
labanan ay higit pa sa pagpapatunay ng 
kanyang pagiging magiting. Ang kagalakan 
ay nag-iigting ng lakas ng isang tao: “…
sapagkat ang kasiyahan sa Panginoon ay iyong 
lakas” (Neh 8:10). Ang pagiging masayahin 
ay ang nag-aalis ng maraming kahirapan. Ito 
ay langis sa gulong, panghaplos sa pagal at 
pagod. Sa “…bawat bagay sa pamamagitan 
ng panalangin at pagsusumamo…” (Fil 4:6), 
nang may kagalakan, ang ating mabibigat na 
gawain ay magiging magaan.

Ang taong masayahin sa paglilingkod 
sa Diyos ay nagpapatunay ng kanyang 
panloob na pagsunod. Habang naglilingkod, 
kumakanta siya,

Palakadin mo ako sa Iyong mga utos;
‘Ito ay isang kasiya-siyang daan sa langit.

Mambabasa, paano ka naglilingkod sa 
Panginoon? May lungkot ba o may saya? 
Tandaan, ang kagalakan sa Panginoon ang 
iyong lakas. Naglilingkod tayo sa isang 
mabuting Panginoon.

PAG-IISIP: Ang oras ng paglilingkod ay 
NGAYON!

PANALANGIN: Ama, nawa’y paglingkuran 
Kita ng pusong may pagmamahal at 
pasasalamat, hindi dahil sa pagpilit.



LUNES, DISYEMBRE 19
MGA AWIT 23
2 TIMOTEO 4:1-8

“…ang gantimpala ko nasa akin…”

ISANG KORONA NG KATUWIRAN

Ang ilan sa mga mananampalataya 
ay nabubuhay sa pagdududa at hindi 
kinakailangang pagkatakot. “Natatakot ako 
na hindi ako makakapasok sa Langit!” Ito ba 
ang iniisip mo? Huwag matakot! Lahat ng 
mga tagasunod ng Diyos ay papasok doon. 
Nasabi ng isang malapit ng mamatay na 
sinaunang mananampalataya, “Wala akong 
takot na pumanaw, naipauna ko na ang lahat 
bago pa man. Ang daliri ng Diyos ay nasa 
trangka ng aking pinto, at handa na ako para 
pumasok.” Purihin ang Diyos para sa gayong 
simpleng matatag na pananampalataya sa 
Kanyang mga pangako.

“Ngunit,” sabi ng kanyang kaibigan, “hindi 
ka ba natatakot na baka mawalan ka ng iyong 
mana?” “Hindi,” sabi ng naghihingalong 
lalaki. “Hindi, may korona sa Langit na 
hindi maisuot ng anghel Gabriel. Wala itong 
kasya na ulo kundi sa akin. Doon ay isang 
trono na hindi kasya kay Apostol Pablo. Ito 
ay ginawa para sa akin, at mapapasaakin ito.”

O Kristiyano, ang iyong mana ay 
sigurado, nakalaan para sa iyo (1 Ped 1:4). 
Napakasayang kaisipan! “Ngunit maaari ko 
bang mawala ito?” Hindi, hinding hindi! Ito 
ay hindi maaaring mawala sa anak ng Diyos. 
Tayo ay “…iniingatan ng kapangyarihan ng 
Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya 
tungo sa kaligtasang handang ihayag sa 
huling panahon” (1 Ped 1:5). Hindi mabibigo 
ang salita ng Diyos. Maasahan natin ito. 
Samakatuwid “…magsaya, bagaman ngayon 
para sa pansamantalang panahon… kayo 
ay nasa kabigatan sa pamamagitan ng sari-
saring mga tukso” (1 Ped 1:6).

Minamahal na mambabasa, kung naniniwala 
ka sa Panginoong HesuCristo, at wala nang 
iba, at nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, 
ikaw ay isa nang anak ng Ama. Isang lugar sa 
Langit ay sa iyo, nakalaan; isang putong ng 
katuwiran ay inilalaan para sa iyo. Walang 
sinuman ang maaaring kumuha ng sariling 
mana mula sa iyo. Bawat mananampalataya 
na bili sa dugo ay magkakaroon ng kanyang 
bahagi. Titiyakin ito ng Panginoon.

PAG-IISIP: Walang bakanteng trono sa 
Langit kapag ang lahat ng mga hinirang ng 
Diyos ay natipon.

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako sa 
Iyo, Ama, sa pamana na Iyong inihanda para 
sa akin. Nawa’y mamuhay ako sa lupa bilang 
isang mamamayan ng langit.



MARTES, DISYEMBRE 20
JOB 19:25-27
1 JUAN 3:1-3

Ang mga pangako ng Diyos ay oo at amen

 SA AKING PANAO AY MAKIKITA
KO ANG DIYOS

Binigyan si Job ng pananaw sa muling 
pagkabuhay ng mga mananampalataya. Ang 
Banal na Espiritu ay nagbigay-daan sa kanya 
na sumambit ng propesiyang mga salita 
ng kaaliwan habang ang kanyang sariling 
pananampalataya sa Diyos ay lubhang 
nasubok. Nang may ganap na katiyakan 
sinabi niya, “…ngunit sa aking panao ay 
makikita ko ang Diyos” (Job 19:26). Ito ang 
kabuuan at sangkap ng Langit, ang kagalakan 
at pag-asa ng lahat ng mananampalataya.

Ngunit sa ngayon ay nakikita nila ang 
Diyos sa mga ordenansa, sa pamamagitan 
ng pananampalataya. Nakikita nila Siya sa 
komunyon at sa panalangin. Ngunit doon 
sa Langit ay makikita nila Siya kung ano 
Siya, nang harapan. Sa gayon ang kanilang 
kagalakan ay magiging ganap, sapagkat sila 
ay ganap na gagawing katulad ng kanilang 
Manunubos. Ito ang pangako: “Alam natin 
na, kapag siya ay nahayag, tayo ay magiging 
katulad niya…” (1 Juan 3:2).

Tayo ay “magiging katulad niya.” Maaari ba 
tayong maghangad ng higit pa? At makikita 
rin natin Siya. Ano pa ang maaari nating 
hilingin? Ito ang pinagpalang pag-asa ng 
mga mananampalataya, lalo na tayong 
mga mananampalataya na nabubuhay 
sa mga huling araw na ito. Maaaring 
mangyari sa atin ang pinakama-mangha 
at maluwalhating karanasan - ang pagpa-
imbabaw sa langit nang hindi na kailangang 
dumaan sa kamatayan (1 Tes 4:16-17).

Sa gayong pag-asa, masasabi natin kasama 
ni Apostol Pablo: “Sapagkat isinalang-alang 
ko na ang mga pagdurusa sa kasalukuyang 
panahon ay hindi karapat-dapat na 
ihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa 
atin” (Rom 8:18). Sa pananampalataya ay 
nakita ito ni Job. Gayundin ni David: “Kung 
sa akin, pagmamasdan ko ang iyong mukha 
sa katuwiran: ako’y masisiyahan, pagka ako’y 
gumising, na iyong kawangis” (Aw 17:15). 
Para sa mga tagasunod ng Diyos ay may 
kaluwalhatian sa hinaharap: makikita natin 
ang Diyos. Hanggang sa panahong yaon ay 
paglingkuran natin Siya.

PAG-IISIP: “…sa aking panao ay makikita 
ko ang Diyos” (Job 19:26). Naniniwala ba ako 
dito tulad ni Job?

PANALANGIN: Dagdagan mo ang aking 
pananampalataya sa Iyong kahanga-
hangang mga pangako, Ama sa Langit.



MIYERKULES, DISYEMBRE 21
SALMO 1
LUCAS 8:9-18

Maging mabunga
araw-araw para sa Diyos!

NG BINHI AT LUPA

Kaluluwa ko, suriin mo ang iyong sarili 
ngayong umaga sa pamamagitan ng liwanag 
ng Salita ng Diyos. Tinanggap mo ang salita 
nang may kagalakan; ang iyong damdamin 
ay pinukaw at isang masiglang bakas ang 
nagawa. Ngunit tandaan: ang pagtanggap 
ng salita sa tainga ay isang bagay; ang 
pagtanggap kay Jesus sa iyong kaluluwa ay 
sadyang iba. Ang mababaw na pakiramdam 
ay madalas na pinagsama sa panloob na 
katigasan ng puso, at ang isang masiglang 
bakas ng salita ay hindi palaging tumatagal.

Ang buto na nahuhulog sa mabatong lupa 
na may kakaunting lupa ay nag-uugat ngunit 
ang pababang paglaki nito ay imposible. Ang 
halaman mismo ay tumutulak paitaas nang 
ilang sandali, ngunit walang panloob na 
kahalumigmigan upang itaguyod ang mga 
ugat, ito ay nalalanta. Ito ba ang katayuan 
ko? Gumagawa ba ako ng isang magandang 
palabas sa laman na walang panloob 
na buhay? Ang malakas na paglaki ay 
parehong pataas at pababa. Ang panlabas na 
kabanalan ay dapat na nakaugat sa panloob 
na katapatan at pagmamahal sa Panginoon.

Ang “panlabas na Kristiyano” ay dapat 
na bunga ng isang pusong pinalambot ng 
biyaya ng Diyos at ginawang mayabong 
para sa espirituwal na paglago. Ang isang 
matigas, mabato, di-nabasag hindi binanal 
na puso ay hindi angkop para sa binhi ng 
Salita ng Diyos na umunlad. Ang panlabas 
na “kabanalan” na mabilis na lumalago 
ay dapat na may katumbas na panloob at 
malalim na gawain ng Banal na Espiritu.

Ang mabuting binhi ng Salita ng Diyos 
ay maaari lamang umunlad, makapagtiis 
at kalaunan ay magbubunga, kung 
ito ay pinasigla ng Banal na Espiritu 
sa puso. Tanging ang pinagpalang 
Espiritu ng Diyos ang makakagawa 
sa “lupa ng puso” na matanggapin, 
mahalumigmig at nakapagpapalusog para 
sa paglaki. Tanging ang Kanyang patuloy 
na pagdidilig at pagpapataba lamang ang 
makakapagpapanatili sa halaman upang 
makayanan ang nakapapasong init ng 
pagsubok at tukso, o ang mga unos ng 
pangungutya at pag-uusig. Ang mabuting 
binhi ay nangangailangan ng tulong ng 
mabuting lupa!

PAG-IISIP: Ano ang nasa isip at puso ko 
kapag naririnig ko o binabasa ko ang Salita 
ng Diyos?

PANALANGIN: O makalangit na 
mamumunla, araruhin mo ako, pagkatapos 
ay itanim sa akin ang katotohanan, at hayaan 
mo akong magbunga sa Iyo ng masaganang 
ani.



HUWEBES, DISYEMBRE 22
DEUTERONOMIO 33:26-27
LUCAS 22:24-34

Ang kanyang mga panalangin para
sa atin ay hindi tumitigil.

ANG ATING DAKILANG
TAGAPAMAGITAN

Gaano kasigla ang pag-iisip sa walang tigil 
na pamamagitan ng Manunubos para sa 
atin. Kapag tayo ay nananalangin, Siya 
ay nagsusumamo para sa atin. Kapag 
hindi tayo nananalangin, hindi Niya 
tayo nakakalimutan, ngunit patuloy na 
itinataguyod ang ating layunin. Ang 
sukdulang kasiguruhan natin ay ang Kanyang 
patuloy na pagmamalasakit, sapagkat “kaya 
niyang iligtas sila na lumalapit sa Diyos sa 
pamamagitan niya hanggang sa sukdulan, 
yamang siya ay nabubuhay magpakailanman 
upang mamagitan para sa kanila” (Heb 7:25).

Ito ay isang aspeto ng ministeryo ng ating 
Panginoon na kailangang ipangaral nang 
mas madalas para sa tulong at kaginhawahan 
ng ilang nagdurusa o nahihirapang santo 
na maaaring nakakadama ng pag-iisa, 
pagpapabaya o labis na panghihina ng loob. 
Isipin kung paano sinabi ni Jesus kay Pedro: 
“Simeon, Simeon, narito, ninasa ka ni Satanas, 
upang ikaw ay salain niyang animo ay trigo” 
(Lucas 22:31). Narito ang isang babala ng 
ilang nalalapit na pagsalakay ng masama. 
Ngunit nagpatuloy si Jesus: “Datapuwa’t ako 
ay nanalangin para sa iyo, na huwag sumala 
ang iyong pananampalataya…” (Lucas 
22:32).

Aleluya! Anong gayon na Tagapagligtas 
na, sa pamamagitan ng Kanyang mga 
pagsusumamo, ay pinangangalagaan tayo 
mula sa hindi nakikitang mga panganib 
at mga pagsalakay. Ngayon na nakaupo sa 
kanang kamay ng kamahalan sa kaitaasan, 
ang ating Panginoon ay namamagitan nang 
walang humpay sa pagsusumamo sa ating 
layunin at itaguyod tayo upang ang ating 
pananampalataya ay hindi mabigo. Paano 
natin Siya pasasalamatan dahil hindi Siya 
kailanman tumahimik, ngunit araw at gabi ay 
itinuturo ang mga bakas ng pako na tinamo 
Niya para sa ating kapakanan, at isinasamo 
ang ating layunin sa harapan ng Ama. Sa 
kalagayan ni Pedro, nakikita natin ang ating 
Tagapagligtas na pinangunahan si Satanas: 
Sinusuri Niya ang tusong kalaban kahit na sa 
mismong pagnanasa niya, upang kitilin ito 
sa simula. Hindi ka ba nagtataka kung paano 
napanatili ang iyong pananampalataya sa 
lahat ng mga taon na nagdaan? Siya ang 
ating Dakilang Tagapamagitan.

PAG-IISIP: Mayroon akong Dakilang 
Tagapamagitan!

PANALANGIN: Nagpapasalamat ako sa Iyo, 
Ama, na ang Panginoong Jesus ay nakikibaka 
sa aming laban sa hindi nakikitang mga 
kaaway, binibigo ang kanilang masasamang 
balakin at ginagawang hindi mabisa ang 
kanilang mga silo.



BIYERNES, DISYEMBRE 23
MGA AWIT 116
1 CORINTO 3:16-23

Hindi natin angkin ang ating sarili…

KAYO AY KAY CRISTO

Ngayon ay pinaalalahanan tayo ni Apostol 
Pablo: “…kayo ay kay Cristo…” (1 Cor 
3:23). Hindi natin angkin ang ating sarili. 
Tayo ay kabilang sa ating dakilang Diyos at 
Tagapagligtas na si JesusCristo.

Tayo ay kanya sa pamamagitan ng 
pagbibigay dahil ang Ama ay ibinigay 
ipiminahagi tayo sa Kanyang Anak. Tayo ay 
Kanya sa pamamagitan ng pagbili ng dugo 
na binayaran sa krus ng Kalbaryo para sa 
ating pagtubos pantubos sa atin. Tayo ay 
sa Kanya sa pamamagitan ng pagtatalaga 
paghahandog dahil inilaan natin ang ating 
sarili sa Kanya. Tayo ay sa Kanya bilang 
kamag-anak kaanak, dahil taglay natin ang 
Kanyang pangalan at naging Kanyang mga 
kapatid at kasamang tagapagmana.

Minamahal na mambabasa, gumawa at 
ipakita sa mundo na ikaw ay kay Cristong 
Panginoon. Kapag natuksong magkasala, 
tumugon, “Hindi ko magagawa ang 
malaking kasamaang ito, sapagkat ako ay 
kay Cristo.” Kapag ang kayamanan ay nasa 
harapan mo, at ito ay maaaring makuha sa 
pamamagitan ng kasalanan, huwag mo itong 
hawakan! Nalantad ka ba sa mga kahirapan 
at panganib? Magpakatatag! Kay Cristo ka! 
Sa paligid mo ay maaaring nakatigil, walang 
ginagawa. Sabihin sa iyong sarili, “Hindi, 
dapat ako ay gumawa sa gawain ng aking 
Panginoon, sapagkat ako ay kay Cristo!” 
Maging abala para sa Kanya.

Kapag ang mga sirena na awit ng 
makamundong kasiyahan ay tumatawag, 
tumugon; “Ang iyong pop at rock, iyong 
mga disco at karaoke, hindi nila ako 
maaakit. Ako ay kay Cristo.” Maraming 
dapat gawin para sa Panginoon. Kapag 
ang sanhi ni Cristo ay tumawag, ibigay 
ang iyong sarili nang walang pag-iimbot. 
Pinaunlad ka ng Panginoon; magbigay sa 
mga nangangailangan, sapagkat kayo ay kay 
Cristo. Maging tapat sa iyong Panginoon 
sa pananalita, pag-uugali, pakikipag-usap, 
pamumuhay. Kayo ay sa Kanya!

Hayaan ang lahat ng bagay tungkol sa iyo 
ay masamyo ng Langit, upang malaman ng 
lahat ng nakakakita sa iyo na ikaw ay hindi 
makamundo, ngunit na kay Cristo. Nawa’y 
sa pamamagitan ng araw-araw na mga gawa 
ng kabaitan at mga gawa ng walang pag-
iimbot na pag-ibig, at dala ang Kanyang 
mukha ng kabanalan, ay malinaw na makita 
ng lahat na tayo ay kay Cristo.

PAG-IISIP: Nasa mundo nga ba ako ngunit 
hindi angkin ng mundo?

PANALANGIN: Panginoon, panatilihin mo 
akong tapat sa Iyo palagi.
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JOB 36:1-3
MATEO 5:13-18

Ibigay ang iyong liwanag sa lahat.

ISANG LUNGSOD NA NAKALAGAY
SA IBABAW NG BUROL

Sa mga Kristiyano ay hindi dapat manuyo ng 
publisidad ang kanilang sariling kabutihan 
o makaakit ng pansin ang kanilang 
kasigasigan. Gayundin, kasalanan ang 
itago ang ibinigay sa atin ng Diyos para sa 
ikabubuti ng iba. Maging isang “lungsod na 
nakalagay sa ibabaw ng burol” (Mateo 5:14). 
Maging “isang kandila…sa isang kandelero” 
(Matt 5:15). Hayaan na makita ang ating 
liwanag sa malapit at malayo.

Mayroong isang lugar para sa pagreretiro at 
kababaang-loob na pagkukubli ngunit huwag 
hayaan ang sinumang mananampalataya na 
gamitin itong kadahilanan para maikubli 
si Cristo. Ang pagkukubli ng mahalagang 
katotohanan sa loob natin ay isang kasalanan 
laban sa iba at isang pagkakasala laban sa 
Diyos.

Hindi ka ikinahihiya ng ating Panginoon. 
Kung gayon bakit dapat takpan ng pagkahiya 
iyong mga labi ang pagsaksi? Kung wala 
kang bibig ng ala-trumpeta, gamitin mo pa 
rin kahit sa mahina mong tinig. Maaaring 
hindi ka para sa pulpito, o humarap sa isang 
madla, gayunpaman sabihing katulad nina 
Pedro at Juan, “Pilak at ginto ay wala ako; 
ngunit ang gayon nasa akin ay ibibigay ko sa 
iyo” (Mga Gawa 3:6).

Kung hindi ka makaakyat sa tuktok ng 
bundok o makaakyat sa ilang malalaking 
pulpito upang mangaral ng isang sermon, 
pumunta sa mga taong nangangailangan 
tulad ng babae ng Samaria sa tabi ng balon 
ni Sicar (Juan 4:4–14). Maraming mga 
pagkakataon para sa iyo na magsalita ng 
isang salita para sa iyong Tagapagligtas, sa 
iyong sariling pook ng tirahan, o sa iyong 
lugar ng trabaho. Hindi ba at pinainom ka 
ng Panginoon ng tubig ng buhay? Magbigay 
at ng ang iba ay makainom din!

Alalahanin at ipagdasal ang isang taong 
nangangailangan, na maaari mong 
tulungan. Huwag itago ang iyong talento. 
Magkalakal nang matalino, masigasig, 
at magdala ng mabuting tubo sa iyong 
Panginoon at Guro. Sa pagsasalita para sa 
Diyos ay pinapaginhawa mo ang iyong sarili, 
pinapasigla ang mga banal, pinapagpala ang 
mga makasalanan, at pinaparangalan ang 
Tagapagligtas. Maging isang lungsod ng 
Diyos na nakalagay sa ibabaw ng burol!

PAG-IISIP: May pagkakataon ba akong 
sumambit ng isang salita para sa Panginoon 
ngayon?

PANALANGIN: Ama, pagsalitain mo ang 
aking dila, para sa Iyong kaluwalhatian.



ARAW NG PANGINOON, DISYEMBRE 25
2 CRONICLES 20:31-37
MATEO 7:21-27

Ang tagumpay ay
nagmumula sa Panginoon.

SINIRA NG PANGINOON
ANG IYONG MGA GAWA

Ang mga barko ni Solomon ay nakabalik 
nang ligtas, ngunit si Jehosaphat ay hindi 
nakarating sa lupaing ginto. Kinilingan ng 
kalooban ng Diyos ang isa, at binigo ang isa 
pa, sa parehong kalakaran at sa parehong 
pagkakataon. Ngunit ang Dakilang 
Pinuno ay nananatiling pawang mabuti at 
pantas: Siya ay makatarungan at patas sa 
lahat. Nawa’y gayon pagpalain natin ang 
Panginoon para sa mga sirang barko at pati 
na rin sa mga maunlad. Hindi para sa atin na 
mainggit sa tagumpay ng iba, o magmaktol 
dahil sa sariling kawalan. Anuman ang ating 
bahagi, maging kaaya-aya tayo sa paningin 
ng Panginoon, kahit na ang ating mga 
pakana ay nauwi sa pagkabigo.

Ngayon ay maaari kang magtaka: bakit 
nabigo si Jehosapat? Ang sagot sa tanong 
na ito ay nagtataglay ng lihim na naging 
pagdurusa ng karamihang mga tao ng 
Diyos. Naki-anib si Jehosapat sa isang 
makasalanang pamilya. Ang Panginoon ay 
nagpadala ng isang propeta upang balaan 
siya, “…Sapagka’t ikaw ay nakisama sa iyong 
sarili kay Ahaziah, sinira ng Panginoon 
ang iyong mga gawa…” (2 Cronica 20:37). 
Lumilitaw na si Jehosaphat ay nakinig sa 
pagkastigo ng Panginoon, dahil sa 1 Mga 
Hari 22:49 ay sinasabi nito sa atin na si 
Jehosaphat ay tumanggi na payagan ang 
kanyang mga tagapaglingkod na maglayag 
sa parehong mga sasakyang-dagat kasama 
ng masamang hari.

Ano ang aral ng Panginoon para sa atin 
ngayon? Ang pagsuway ni Jehoshaphat 
ay isang taimtim na babala sa mga tao 
ng Diyos, upang maiwasan ang hindi 
pantay na pamatok kasama ng mga 
hindi mananampalataya (2 Cor 6:14-
18). Ang isang buhay ng paghihirap ay 
kadalasang bahagi ng mga nakiki-isa 
sa mga hindi mananampalataya sa pag-
aasawa, pakikipagsosyo sa kalakal, o kaya 
ay sa anumang paraan ng kanilang sariling 
pamamaraan. Nawa ang ating pag-ibig at 
katapatan sa Panginoong Jesus ay maging 
gayon upang masunod natin Siya nang buo, 
at maging banal, hindi nakakapinsala, walang 
dungis, at nakabukod sa mga makasalanan. 
Sa tingin mo ba ito ay isang mahirap na 
bagay? Ang paggawa ng taliwas dito ay ang 
pagtahak sa kalakaran ni Jehosaphat: sa huli, 
nakalulungkot, sasabihin sa iyo, “sinira ng 
Panginoon ang iyong mga gawa.”

PAG-IISIP: Hindi ganoon kalaki ang 
kabayaran at kasakitan na matuto mula sa 
mga pagkakamali ng iba.

PANALANGIN: Ama, bigyan mo ako 
ng kababaang-loob at karunungan upang 
matuto sa iba!



LUNES, DISYEMBRE 26
2 HARI 6:1-7
MATEO 17:24-27

Manampalataya ka sa Panginoon.

ANG ATING KAHANGA-
HANGANG DIYOS

Ang ulo ng palakol ay tila walang pag-asa na 
nawala, na tuluyang nakabaon sa kailaliman 
ng Jordan. At ito ay hiram lamang! Ang 
karangalan ng pangkat ng propeta ni Eliseo 
ay nalagay sa panganib, ang pangalan ng 
Panginoon ay nakataya. “Ang kawalang 
pag-asa ng tao ay isang pagkakataon para 
sa Diyos” (Flavel). Ang ating Diyos ay ang 
Panginoon ng lahat ng nilikha, ang Guro 
sa pisikal na mundo. Siya, at Siya lamang, 
ang makapagpapalangoy ng bakal pataas 
salungat sa agham ng bigat. Alalahanin ang 
mga salita ng ating Panginoon: “Sa Diyos 
ang lahat ng bagay ay maaring magawa” 
(Mar 10:27).

Isang Kristiyanong lalaki ang nahaharap 
sa isang gawaing higit pa sa kanyang lakas: 
maging ang ideya ng pagtatangka nito 
ay tila isang kahibangan. Gayunpaman, 
tinawag siya dito, at sa pamamagitan ng 
pananampalataya sa Panginoon, tumalima 
siya sa panawagan. Pinarangalan ng Diyos 
ang kanyang pananampalataya, nagpadala 
ng hindi inaasahang tulong, at “lumangoy 
ang bakal” (2 Hari 6:6). Ang isa naman 
ay nasa matinding katayuan sa daan ng 
pananalapi. Binitawan siya ng kanyang mga 
kaibigan, ngunit ang pananampalataya ang 
umakay sa kanya sa hindi nagkukulang na 
Kaagapay, at ang problema ay naiwasan, 
ang kanyang mga yapak ay pinalaki, at “ang 
bakal ay lumangoy.”

Ang ikatlong halimbawa: ito ay isang 
malungkot na lagay ng kasalaulaan. Siya ay 
nagturo, sumaway, nagbabala, nag-anyaya, 
at namagitan, ngunit walang kabuluhan. 
Masyadong malakas ang matandang Adan 
para sa batang Melancthon. Ang sutil na 
Espiritu ay ayaw lumubay. Sa pamamagitan 
lamang ng taimtim na pagsusumamo 
at paghihirap sa panalangin na isang 
pinagpalang sagot ay ipinadala mula sa 
langit. Ang matigas na puso ay sa wakas ay 
lumambot, “ang bakal ay lumangoy.”

Mahal na mambabasa, anong mabigat na 
bagay ang nagpapabigat sa iyo? Dalhin ito 
sa Diyos ng mga propeta. Huwag magpigil. 
Nais ng ating Diyos na tulungan ang 
Kanyang mga banal. Manalig sa Panginoon 
ng mga kalahatan! Tumawag sa pinagpalang 
pangalan ni Jesus, at makikita mo ang Diyos 
na nagpapakita ng Kanyang kamangha-
manghang kapangyarihan. Lumapit sa 
Kanya nang may pananampalataya, tingnan 
muli, “lumangoy ang bakal,” sa Kanyang 
dakilang kaluwalhatian.

PAG-IISIP: “Sapagkat sa Diyos ay walang 
hindi maari” (Luc 1:37).

PANALANGIN: Ama, nawa’y tunay kitang 
makita bilang ang kahanga-hangang Diyos!



MARTES, DISYEMBRE 27
MGA AWIT 3
MATEO 14:22-33

Hindi tayo kailanman kayang
manalangin nang labis.

UMIYAK AKO SA PANGINOON

Mga panahon ng paglubog ay mga panahon 
ng pagdarasal kasama ang mga lingkod 
ng Panginoon. Pinabayaan ni Pedro ang 
panalangin sa kanyang paglalakbay, ngunit 
nang siya ay nagsimulang lumubog, dahil 
sa kanyang panganib napasigaw siya sa 
Panginoon. Sa panahon ng pananakit ng 
katawan at kahirapan sa pag-iisip, tayo ay likas 
na hinihimok sa panalangin. Ang hinuhuli 
na soro ay tumatakas sa kanyang lungga 
bilang kanlungan, ang ibon sa kakahuyan; 
kaya ang subok na mananampalataya ay 
nagmamadali sa luklukan ng awa, maging 
sa dakilang kanlungan ng Langit. Ang bawat 
kaluluwa na inumog ng panahon, bibayo ng 
bagyo ay may ligtas na kanlungan doon.

Ang mga maikling panalangin ay sapat 
na ang haba. Ang panalangin ni Pedro ay 
may tatlong salita lamang, ngunit sapat 
na ang mga ito para sa kanyang layunin. 
Hindi haba kundi lakas ang lihim ng 
mabisang panalangin. Ang isang malubhang 
pakiramdam ng pangangailangan ay isang 
makapangyarihang guro ng kakulangan. 
Ang ating mga panalangin ay magiging mas 
mahusay sa mas kaunting mabalahibong 
buntot ng pagmamataas ngunit sa mas 
maraming pakpak. Sa panalangin ang 
pagkamaligoy ay parang ipa. Ang mga 
mahahalagang bagay ay nasa maliit na 
kompas. Maraming mahabang pahayag 
na tinatawag na panalangin ang maaaring 
mabigkas sa tatlong salita, tulad ng kay 
Pedro. Mag-ingat sa mga walang kabuluhang 
pag-uulit, gaya ng ginagawa ng mga pagano: 
hindi sila pakikinggan sa kanilang maraming 
pananalita (Mat 6:7).

Ang ating kawalang pag-asa ay pagkakataon 
para sa Diyos. Sa sandaling lumabas ang 
sigaw para sa tulong, ang tainga ni Jesus 
ay nakakarinig, at sa Kanya tainga at puso 
ay magkasama, at ang Kanyang kamay ay 
hindi nagtatagal. “Ang Panginoon ay malapit 
sa lahat na nagsisitawag sa kanya, sa lahat 
na nagsisitawag sa kanya sa katotohanan… 
didinggin din niya ang kanilang daing, at 
ililigtas sila” (Aw 145:18-19). Halos lumubog 
ka na ba sa tubig ng pagdurusa? Hinahampas 
ka ba ng mga unos ng gumaganang buhay? 
Alisin ang iyong mga mata sa nagngangalit 
na hangin at alon, ituon ang iyong mga mata 
sa Panginoon. Siya ay abot-tanaw lamang. 
Ang lahat ay hindi kawalan kapag Siya ay 
malapit. Sumigaw ka sa Kanya at Siya ay 
mabilis na sasagot. Ang kaligtasan ay sa 
Panginoon!

PAG-IISIP: Nananalangin ba ako nang 
buong puso?

PANALANGIN: Ama, tulungan mo akong 
maging handa sa pananalangin, sa anuman 
na panahon.



MIYERKULES, DISYEMBRE 28
2 SAMUEL 7:18-29
2 CORINTO 1:20-22

“…gawin mo ang iyong sinabi.”

ANG MGA PANGAKO NG DIYOS
AY OO AT AMEN

Ang mga pangako ng Diyos ay hindi 
kailanman itinapon bilang basurang papel. 
Ginawa niya ang mga ito upang magamit 
para sa ating pagpapala. Kung paanong 
ang ginto ay ginawa upang magamit bilang 
pera, walang mas nakalulugod sa ating 
Panginoon kaysa makita ang Kanyang mga 
pangako na inilalagay sa pagpalaganap, 
pinahahalagahan at pinagkakatiwalaan. Ibig 
Niyang makita ang Kanyang mga anak na 
nagsasabing, “…gawin mo ang iyong sinabi” 
(2 Sam 7:25). Niluluwalhati natin ang Diyos 
kapag nagsusumamo tayo sa Kanyang mga 
pangako.

Sa palagay mo ba ang Diyos ay magiging 
mahirap sa pagbibigay sa iyo ng mga 
kayamanan na Kanyang ipinangako? O 
kaya ay anumang makulangan sa pagka-
banal sa pagbibigay ng Kanyang kabanalan 
sa iyo? O anumang makulangan sa dalisay 
sa paghuhugas sa iyo mula sa iyong mga 
kasalanan? Maaari ba ang alinman sa mga 
bagay na ito? Sinabi niya sa atin, “Halikayo 
ngayon, at tayo’y mangatuwirang sama-sama, 
sabi ng Panginoon: bagaman ang inyong mga 
kasalanan ay yaring mapula, sila’y magiging 
na parang niyebe; bagama’t sila’y mapulang-
mapula, sila’y magiging parang lana” (Isa 
1:18). Minamahal na mambabasa, tanggapin 
ang Panginoon sa Kanyang Salita: Siya ay 
tapat at totoo.

Sa pamamagitan ng pananampalataya ay 
panghawakan ang pangako ng kapatawaran 
ng Diyos. Huwag mag-antala, na nagsasabing, 
“Ito ay isang hindi kapani-paniwalang 
pangako. Akoy ay nagtataka kung totoo?” 
Sa halip ay dumiretso sa luklukan ng biyaya 
kasama nito, at magsumamo, “Panginoon, 
narito ang Iyong pangako. Gawin mo ang 
iyong sinabi.”

Ang ating Diyos ay parang bangkero. 
Natutuwa siyang ipalit ng salapi ang 
Kanyang sariling mga tala sa bangko. 
Iharap sa Kanya ang ating mga petisyon 
bilang mga tseke na ipapalabas. Ang ating 
makalangit na Bangkero ay malugod na 
babayaran tayo nang buo. Huwag isipin na 
ang Diyos ay mababagabag sa pamamagitan 
ng ating mapilit na pagpapaalala sa Kanya 
ng Kanyang mga pangako. Sa kabaligtaran, 
Siya ay nalulugod na marinig ang ating 
mga daing ng pangangailangan. Mas handa 
siyang sumagot kaysa sa atin na magtanong. 
Ang Diyos ay hindi napapagod sa pagtupad 
sa Kanyang mga pangako: kay Cristo, ang 
mga ito ay oo at amen.

PAG-IISIP: Ang araw ay hindi napapagod sa 
pagsikat.

PANALANGIN: Ama, tulungan Mo akong 
tanggapin ang Iyong mga pangako nang may 
kagalakan at paniniwala.



HUWEBES, DISYEMBRE 29
AWIT 109:1-4, 21-31
MATEO 7:7-11

Paano ba na ang isa
magdasal ng walang tigil?

IBINIBIGAY KO ANG SARILI KO
SA PANALANGIN

Ang mga sinungaling na dila ay abala sa 
pagsisikap na sirain ang reputasyon ni David, 
ngunit hindi niya ipinagtanggol ang sarili. 
Ipinagkatiwala niya ang bagay sa Panginoon. 
Ang panalangin ay ang pinakamagandang 
sagot sa mga kasinungalingang salita dahil 
sa galit ng tao. Ibinigay ng Salmista ang 
kanyang sarili sa panalangin (Aw 109:4), 
isinadlak ang kanyang puso at kaluluwa, isip 
at lakas, sa banal na pagsasanay. Tulad ng 
nagbabalik na si Jacob, nakipagbuno siya sa 
panalangin. Kaya, at sa gayon lamang, ang 
ating dapat nating maging saloobin sa harap 
ng luklukan ng biyaya.

Narito ang isang mahalagang aral sa 
panalangin. Marami sa ating mga panalangin 
ay hindi ganoon mabisa. Gaya ng isang 
anino ay walang kapangyarihan dahil wala 
itong sangkap, kahit na ang ating panalangin 
kung saan wala ang ating wastong sarili, ay 
lubos na hindi epektibo. Suriin natin ang 
ating saloobin sa panalangin. Mayroon 
bang matinding pagdurusa sa kaluluwa, 
pagnanasa, at nag-aalab na pagmamahal sa 
Panginoon sa ating panalangin?

Tulad ng sinabi ng isang matandang banal, 
“Taimtim na panalangin, tulad ng isang 
kanyon na pinaputok sa mga pintuan ng 
Langit, ay nagagawang mapalipad ang maga 
ito sa laya.” Madalas tayong bumibigay sa 
mga gambala sa panalangin. Ang ating mga 
isip ay lumilibot, at sa gayon kaunti ang 
ating epekto sa ninanais direksyon. Tulad 
ng asoge ang ating mga isip ay mabilis na 
dumadaloy sa ganito at ganyan. Walang 
angkop na pagtuon o konsentrasyon ng 
kapangyarihan. Ang hindi mabisang 
panalangin ay nakakapinsala sa atin at 
nakakainsulto sa Diyos.

Ang ibigay ang aking sarili sa panalangin 
ay nangangahulugang magpatuloy at 
magtiyaga. Si David ni minsan ay hindi 
minsan umiyak at sumuko. Ang kanyang 
banal na sigaw ay nagpatuloy hanggang 
sa bumaba ang mga pagpapala ng langit. 
Ang panalangin ay hindi dapat basta-basta 
o paminsan-minsan, ngunit ang ating 
kagyat at pang-araw-araw na mahalagang 
at katungkulan. Malubog sa banal na 
kapaligiran ng luklukan, at manalangin 
nang walang patid. Panginoon, turuan mo 

PAG-IISIP: Ang kawalan ng pansin sa 
panalangin ay parang isang nagsusumamo 
sa harap ng Hari na naglalaro ng laruan sa 
kanyang kamay.

PANALANGIN: Ama, turuan mo akong 
magtiyaga sa pananalangin.



BIYERNES, DISYEMBRE 30
ISAIAS 41:1-14
HEBREO 13:1-8

“Kung ang Diyos ay para sa atin,
sino ang makakasalungat sa atin?”

ANG PANGINOON ANG
AKING KAAGAPAY

Ngayon, ang Panginoon ay may magiliw 
na mga salita ng katiyakan para sa iyo at 
sa akin. Sabi niya, “Tutulungan kita” (Isa 
41:10). Mayroon bang napakahirap para 
sa Panginoon? Kung isaalang-alang natin 
kung ano ang nagawa na Niya, mayroon 
tayong sagot mula sa Panginoon Mismo: 
“Bakit, binili kita ng aking dugo. Namatay 
ako para sa iyo, at kung nagawa ko ang 
mas malaki, hindi ko ba gagawin ang mas 
maliit?” Sinasabi ng mga salita ni Apostol 
Pablo gayon din: “Siya na hindi ipinagkait 
ang kaniyang sariling Anak, kundi ibinigay 
siya para sa ating lahat, paanong hindi niya 
ibibigay sa atin ng malaya kasama Niya ang 
lahat ng bagay?” (Rom 8:32). 

Ang tulong ng Diyos ay dumarating sa atin 
mula sa Kanyang dakilang mapagmahal 
na puso. Pinili niya tayo bago nagsimula 
ang mundo. Isinama Niya tayo sa Kanyang 
tipan. Isinantabi ng Kanyang sariling Anak 
ang Kanyang kaluwalhatian at naging isang 
tao para sa ating kapakanan. Sa Kalbaryo 
ay ibinigay Niya ang Kanyang buhay para 
sa atin. Kung ginawa Niya ang lahat ng ito, 
tiyak na tutulungan Niya tayo ngayon. Kung 
kailangan natin ng isang libong beses na dami 
ng tulong, hindi pa rin Niya tayo pagkakaitan. 
Kaunti lang ang pangangailangan natin 
ngayon kumpara sa kung ano ang handa 
Niyang ibigay. Walang mahirap gawin para 
sa Panginoon! Huwag matakot, O kayong 
kakaunti ang pananampalataya! Sa tuwing 
may pagdududa alalahanin ang Kanyang 
mapagmamahal na mga salita: “Tutulungan 
kita.”

Isaalang-alang kung sino ang ating kaagapay. 
“Walang katulad ng Diyos ni Jeshurun, na 
nakasakay sa langit sa iyong tulong, at sa 
kaniyang karilagan sa langit. Ang walang 
hanggang Diyos ay iyong kanlungan, at sa 
ilalim ay ang walang hanggang mga bisig: 
at kaniyang itataboy ang kaaway sa harap 
mo; at magsasabing, Wasakin sila” (Deut 
33:26-27). O aking kaluluwa, hindi pa ba 
ito sapat? Kailangan mo pa ba ng higit na 
lakas kaysa sa kapangyarihan ng walang 
hanggang Diyos, ang Siya na namamahalang 
pinakamataas sa langit? Siya ang Lumikha, 
na mula sa walang hanggan hanggang sa 
walang hanggan, na “hindi nanglulupaypay, 
ni napapagod…walang makakasumpong 
sa Kanyang kaisipan” (Isa 40:28). Siya ang 
nagsabing, “Tutulungan kita.” Tumugon, 
pagkagayon, paniwala na, “Ang Panginoon 
ang aking katulong” (Heb 13:6).

PAG-IISIP: Mayroon bang napakahirap 
para sa aking Panginoon?

PANALANGIN: Ama, nawa’y ako ay laging 
bumaling sa Iyo kauna-unahan, batid na 
Ikaw nga aking Kaagapay.



SABADO, DISYEMBRE 31
DANIEL 9:25-27
ROMA 5:8-12, 19-21

“Ang kaligtasan ay sa Panginoon.”

SI CRISTO LAMANG ANG
NAMATAY PARA SA ATIN

Purihin ang Kanyang pangalan, ang tanging 
“pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa 
mga tao, na kung saan tayo ay mangaliligtas” 
(Mga Gawa 4:12).

Sa Kanya ay walang kasalanan: ni ang orihinal 
o aktwal na kasalanan ay hindi nakadungis 
sa Kanya. Samakatuwid ang kamatayan 
ay walang pag-angkin sa Kanya. Walang 
sinuman ang maaaring kumuha ng Kanyang 
buhay mula sa Kanya nang makatarungan, 
at walang sinuman ang maaaring pumatay sa 
Kanya sa pamamagitan ng puwersa. “Inialay 
ko na kusa ang aking sarili” (Juan 10:18), 
sabi ng ating Mabuting Pastol. “Walang 
sinumang may higit na dakilang pag-ibig 
kaysa rito…” (Juan 15:13).

Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos, ang 
hiwaga ng pagbabayad-sala: Isinugo ng Diyos 
ang Kanyang Anak upang maging pangsuyo 
sa ating mga kasalanan (1 Juan 4:10).

Sa Kalbaryo Siya ay namatay para sa atin, 
at ang dahilan ng poot ay naputol kaagad 
minsanan, sapagkat ang kasalanan ay inalis 
magpakailanman. Narito ang karunungan 
ng Diyos: sa pamamagitan ng pagpapalit 
- ang Diyos ay namatay para sa tao - ang 
buong pagbabayad-sala ay ginawa, minsan 
at magpakailanman. Walang lugar para sa 
penitensiya, pagpapahirap sa sarili, mga 
paglalakbay, o anumang iba pang gawa ng 
tao na mga paraan upang magkagantimpala 
ng karapatan sa Diyos. Nabayaran na ng 
Kordero ng Diyos ang ating utang nang 
buo. Sa krus Siya ay sumigaw, “Naganap na” 
(Juan 19:30).

Minamahal na mambabasa, nakikita mo 
ba ang Tagapagligtas na dumudugo para 
sa iyo, bilang iyong kapalit? Tumingin sa 
Kanya, ang sariling Anak ng Diyos, ang 
iyong kinatawan, dinadala ang iyong mga 
kasalanan, lahat ng mga iyon. Tumingin 
lamang sa Kanya, hindi sa ibang tao, hindi 
sa sinumang pari o pastor, hindi kay Maria 
o anumang magandang imahe. Tanging si 
Jesus! Walang ibang namatay para sa iyo, 
kundi Siya lamang, ang ating dakilang Diyos 
at Tagapagligtas na si JesusCristo.

PAG-IISIP: Ang Diyos ay tumatawag: 
“Tumingin kayo sa akin, at kayo’y mangaligtas, 
lahat ng mga sulok ng lupa: sapagka’t Ako ay 
Diyos, at wala nang iba” (Isa 45:22).

PANALANGIN: Ama, naniniwala ako 
kay Jesus. Siya ang aking Tagapagligtas at 
Panginoon.


