
Magpatuloy

WARM-UP

• Ano ang mga paborito mong takdang aralin o gawain sa 
eskwelahan? Ibahagi ang mga ito sa grupo.

• Naranasan mo na bang malimutan ang isang mahalagang 
bagay? Magkuwento tungkol dito.

• Ikuwento ang isang pagkakataon kung kailan kumilos ka para 
makuha ang isang bagay na gustong-gusto mo.

WORD 13Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang 
ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon: 
Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan 
kong makamtan ang nasa hinaharap. 14Tulad ng isang 
manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan 
ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag 
sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa 
pamamagitan ni Cristo Jesus. ^MGA TAGA-FILIPOS 3:13,14

Sa kanyang sulat sa Mga Taga-Filipos, inisa-isa ni Pablo ang mga 
“tagumpay” na nakamit niya ayon sa paningin ng relihiyosong 
komunidad na nakapalibot sa kanya. Sa Mga Taga-Filipos 3:5,6, 
sinabi niya na siya ay tinuli noong siya ay walong araw pa 
lamang, isang Israelita na mula sa lahi ni Benjamin, isang tunay 
na Hudyo, isang Pariseo, at walang kapintasan pagdating sa 
pagsunod sa Kautusan. Subalit matapos niyang makilala si Cristo, 
kinalimutan na niya ang mga tagumpay na ito para sa tunay na 
gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa kanya ng Diyos 
na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Tignan 
natin ang tatlong aral na maaari nating matutunan mula kay Pablo.



1 Kalimutan

13. . . Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon: Kinakalimutan ko 
na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa 
hinaharap. 14Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako 
hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi 
ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa 
pamamagitan ni Cristo Jesus. ^MGA TAGA-FILIPOS 3:13,14

Ang pagkalimot na tinuturing ni Pablo ay nangangahulugan 
ng hindi pag-alala sa mga bagay mula sa nakaraan. Hindi na 
niya inaalala ang pagkakaroon niya ng mga makamundong 
mga tagumpay na pinapangarap lamang ng mga tao sa 
paligid niya. Itinuturo ni Pablo na ang mahahalagang bagay 
sa ating nakaraan ay makikita sa ibang paraan sa liwanag ng 
katotohanan ng pagkamatay ni Cristo sa krus para sa ating 
kaligtasan. Ano ang humubog sa iyong pagkatao bago mo 
makilala si Cristo? Ano ang natutunan mong kalimutan upang 
magawa mong mamuhay sa Kanyang kalooban?

 
 

2 Magsikap para sa Hinaharap

. . . Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon: Kinakalimutan ko na 
ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa 
hinaharap. ^MGA TAGA-FILIPOS 3:13

Itinuturo din sa atin ni Pablo na dapat tayong “patuloy 
na magsumikap” tungo sa hinaharap, sa pamamagitan 
ng pagsunod natin sa kalooban ni Jesus.Dapat tayong 
magsumikap na sumulong, laban sa sinasabi ng mundo 
at ating mga alalahanin, takot, at pagkabahala. Ang tunay 
nating tagumpay ay ang pagtawag ng Diyos sa ating mga 
buhay, na nakikita natin sa ating pagsunod sa Kanyang 
gabay at kagustuhan. Balikan ang isang pagkakataon kung 
kailan patuloy kang sumulong sa kabila ng oposisyon. 
Sa pamamagitan ng kakayahan ng Diyos, paano mo 
napagtagumpayan ang mga pagsubok na kinaharap mo?

 
 



3 Maging Mabunga

21Sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Cristo. 
At kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin 
dahil makakapiling ko na siya. 22Kung patuloy naman akong 
mabubuhay, makakagawa pa ako ng mabubuting bagay. . . ^ 
^MGA TAGA-FILIPOS 1:21,22

Si Pablo ay may katiyakan na ang pamumuhay sa mundo ay 
kasabay ng pagiging mabunga para kay Cristo, karagdagan sa 
paglimot sa nakaraan at pagsusumikap na magpatuloy tungo 
sa pagtawag sa atin ng Diyos. Dapat tayong maging mabunga 
para kay Cristo sa pamamagitan ng paghimok sa isa’t-isa na 
sumunod sa Kanya, at pagpapakita sa iba ng daan tungo sa 
Kanya. Ibahagi ang isang pagkakataon na hinimok ka ng isang 
kaibigan na magsumikap upang makamtan ang kagustuhan 
ng Diyos sa buhay mo.

 
 

APPLICATION

• May mga bagay ba sa iyong nakaraan na gusto mo nang 
bitawan upang makatuon sa kagustuhan ni Cristo sa buhay 
mo? Ano ang isang bagay na maaari mong gawin ngayong 
linggo tungkol dito?

• Paano mo mas maiintindihan ang kalooban ng Diyos sa 
buhay mo? Ano ang isang bagay na maari mong gawin 
ngayong linggo upang magsumikap sa pagsulong tungo sa 
gantimpala na layunin ng Diyos para sa iyo?

• Mayroon ka bang mga kaibigan o kapamilya na kailangang 
malaman ang ginawa ni Cristo para sa kanila, upang magawa 
nilang mamuhay ayon sa Kanyang kalooban? Paano mo sila 
makakausap tungkol dito ngayong linggo?
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PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa pagtawag na ginawa niya sa buhay 
mo at sa pagkakakilanlan na mayroon ka sa Kanya.

• Hingin sa Diyos ang kanyang kakayahan upang ilagay ang 
iyong mga nakaraang tagumpay at kabiguan sa iyong likuran 
upang patuloy kang sumulong sa Kanyang kalooban para sa 
iyo. Hingin ang kakayahan na maisa-ayos mo ang mga dapat 
mong unahin at makatuon ka sa Kanya.

• Ipanalangin na makilala at sundin ng iba ang kagustuhan ng 
Diyos sa kanilang buhay habang namumuhay ka na nakatuon 
sa pagsunod sa Kanya.
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