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Mahalin ang Iyong Kaaway

Ngunit sinabi ni David, “Huwag
mong gagawin iyan. Malaking kasalanan
ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng
Panginoon.” 12Kinuha nga ni David ang sibat
sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin
nito, at sila’y umalis. Isa man kina Saul ay
walang nagising pagkat pinahimbing sila ng
Panginoon. 13Dumating at umalis sina David
ng walang nakaalam.
22
Pagdating ni David sa kabilang gulod,
tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi
ni David, “Narito ang inyong sibat, mahal
na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa ninyong
tauhan. 23Ang taong tapat at matuwid ay
gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw
na ito’y niloob niyang mahulog kayo sa
aking mga kamay ngunit hindi ko maaaring
pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng
Panginoon.”
Tema: Ang Kadakilaan ni David
9

(Pambungad na Panalangin)

I. ANG TATLONG PAGBASA
UNANG PAGBASA (1 Sam 26:2, 7-9, 12-13, 22-23)
7
NOONG mga araw na iyon, lumakad si
Saul, kasama ang tatlunlibong piling kawal na
Israelita, upang hulihin si David.
Kinagabihan, lihim na pinasok nina
David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan
nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni
Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay
nakatarak sa gawing ulunan. 8Sinabi ni Abisai
kay David, “Ni loob ng Diyos na mahulog
ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway.
Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat.
Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na
kakailanganing ulitin.”

PAGPAPALIWANAG
• Pagbalik-tanaw: Tinutugis ni Haring Saul si
David, at umiiwas si David kay Haring Saul.
• Sa b. 7, si David at Abisai ay palapit na sa
kanilang mga kaaway (na sina Haring Saul,
Abner, na Heneral ni Saul at kanyang mga
kawal).
• Sa b. 8, nais ni Abisai na mapakinabangan ang
sitwasyon: papatayin niya si Haring Saul.
• Pinapakita ng b. 9 ang kadakilaan ni David,
na mabait pa rin sa kanyang mga kaaway.
Ipinahayag niya na naniniwala pa rin siya na si
Haring Saul ay hinirang ng Diyos kahit ito man
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ay nagkasala.
• Ipinapakita sa b. 12 na kinuha lang ni David
ang sibat at ang inuman (na kailangan sa
digmaan).
• Ipinapakita si David sa b. 13 na pumunta sa
isang ligtas na lugar.
• Sa bb. 22-23, ipinapakita na ipinadarama ni
David na malapit lang siya kay Haring Saul at
sa hukbo nito.
– Ipinatanto ni David sa kanila na nasa delikadong
kalagayan sila sa gabing iyon. Maaring, kung
ginusto ni David, madali lang silang patayin.
– Nitong huling dalawang berso, ipinapakita ni
David na siya ay mapagbigay-loob, mabait.
• Wala siyang balak na sasaktan si Haring Saul
na nag-aakalang sasaktan siya ni David.

PAGNINILAY
Big time ang kuwentong ito. Paano ang isang
bigating hari ay tumitiris sa isang katulong
niya (musiko, kawal, na magiging hari) dahil
sa kanyang pagseselos.
Maaaring magwawakas sa karahasan,
patayan ang pagseselos (ngunit hindi ito ang
punto ng Pagbasa).
Sa ating pagbasa, ipinakita ni David ang
kanyang mabuting kalooban sa kanyang Hari,
si Saul na may “tupak” na (paranoid, seloso,
insecure) at may maitim na balak kay David.
Nabatid ba ninyo gaano kahangal ang
Saul? Nag-aaksaya lamang siya ng panahon
na hinahanap si David kahit walang tamang
dahilan. Aksaya lang sa panahon at kagamitan.
Sa texto, nababatid natin na si David ay
mabuting tao kahit kinamumunghian siya ng
pinakamakapangyarihang tao sa Israel.
Makatao ang pakikitungo ni David kay
Saul. Hindi niya inabuso ang kahinaan ni Saul
(pagkabuang) at walang kamalay-malay sa
gabing iyon (ayaw pumatol).
Ang nasa isip ni David ay ang kanyang
takot sa Panginoon at na si Saul ay hinirang

ng Panginoon (dalawang beses sinabi).
Takot siya sa parusa ng Panginoon sa ibang
relihiyon pa, sa “gaba, karma”.
Pinatunayan ni David na ang kanyang
pamamaraan ay tama, ayon sa kasaysayan.
Hindi mo kailangan lipulin ang kaaway
(iyong kamag-anak, ang iyong boss) upang
magtagumpay at makamit ang unang puwesto.
Ang
pagiging
kawal
ay
hindi
nangangahulugang pumatay sa kaaway.
Ito ang mapagbigay na kalooban.
Upang mamuno ng tama, kailangang may
takot ka sa Panginoon.
SALMONG TUGUNAN (Slm 102)
ANG ATING MAHABAGING D’YOS AY
NAGMAMAGANDANG-LOOB
IKALAWANG PAGBASA (1 Cor 15:45-49)
Unang Adan
MGA KAPATID, 45ganito ang sinasabi
sa Kasulatan: “Ang unang tao, si Adan, ay
nilikhang binigyan ng buhay”; ang huling
Adan ay Espiritung nagbibigay-buhay.
46
Ngunit hindi nauna ang panlangit; ang
panlupa muna bago ang panlangit.
Kristo, ang pangalawang Adan
47
Ang unang Adan ay mula sa lupa,
sapagkat nilikha sa alabok; mula sa langit
ang pangalawang Adan. Ang mga katawang
panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa; ang
mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula
sa langit. 48Kung paanong tayo’y katulad ng
taong nagmula sa lupa, 49darating ang araw
na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit.
Tema: Una at Bagong Adan
PAGPAPALIWANAG
• Ang unang Adan:
Naging buhay; mula sa mababang lupa, may
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kababaan, mababa , may katawang lupa.
Napasaatin ang tatak ng may Katawang Lupa
• Kristo:
Huling Adan, nagbibigay buhay. mula sa
langit, maluwalhati.
Mapasaatin ang tatak ng maluwalhati.
PAGNINILAY
Hindi pinapakita ni Pablo ang isang
masamang sankatauhan.
Ang unang Adan ay mula rin sa Diyos.
Siya ay mula sa lupa at nagiging tao siya sa
pamamagitan ng aksyon ng Diyos. (Gen 2)
Utang ni Adan ang buhay niya sa Diyos.
Nagmula tayo sa Diyos: ang unang
nilalang (tao).
Si Kristo, ang huling Adan, ay mula sa
langit (may bahaging Diyos).
Nagbibigay buhay siya hindi katulad ng
mga nilikha.
Tayong mga nilikha ay bahagyang tao at
bahagyang Diyos.
Ang hiwaga ng ating pagkatao ay may
pagkatao o pagkabanal tayo. Itong dalawa
ay mula sa materyal at spiritwal (Diyos) na
katangian/katotohanan.
MABUTING BALITA (Lc 6:27-38)
Paano harapin ang mga kaaway?
27
NOONG panahong iyon, sinabi ni Hesus
sa kanyang mga alagad: “Sinasabi ko sa inyo,
mga nakikinig: Ibigin ninyo ang inyong mga
kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga
napopoot sa inyo, 28pagpalain ninyo ang mga
sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga
umaapi sa inyo.
Paano harapin ang mga basagulero?
29
Kapag sinampal ka sa isang pisngi,
iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang
iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro.

Paano harapin ang nangangailangan (humihiram)
30
Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa
iyo; at kung may kumuha sa iyong ari-arian
ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon.
31
Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin
nila sa inyo.
Ang Gintong Sukatan
32
“Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang
mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang
inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan
ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. 33At
kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti
ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang
gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang
mga makasalanan ay gumagawa rin nito!
Ang Hamon na Gumawa pa
34
Kung ang pahihiramin lamang ninyo
ay ang mga taong inaasahan ninyong
makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang
inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan
ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa
pag-asang ang mga ito’y makababayad! 35Sa
halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway,
at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram
kayo, na hindi umaasa sa anumang kabayaran.
Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin
ninyo, at kayo’y magiging mga anak ng
Kataas-taasan. Sapagka’t siya’y mabuti sa
masasama at sa mga hindi marunong tumanaw
ng utang na loob. 36Maging mahabagin kayo
gaya ng inyong Ama.
Paghuhusga
37
“Huwag kayong humatol, at hindi
kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong
magparusa at hindi kayo parurusahan ng
Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa, at
patatawarin kayo ng Diyos.
Ang Gantimpala
38
Magbigay kayo, at bibigyan kayo ng
Diyos: hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw
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pa ang ibibigay sa inyo.
Ang Mapapala sa Pagbibigay
Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa
iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo.”
Tema: Mga Turo ni Kristo
PAGPAPALIWANAG/PAGNINILAY
• Sa ating Ebanghelyo, Malinaw ang utos sa
atin. Gawin ito…Huwag gawin ito…
• Ang buhay Kristiyano ay pagtataya ng sarili.
May iaabot ka palagi. Huwag nang bawiin.
• Hindi nito ikinatutuwa ang makasarili.
• Hindi rin pumapayag sa paghihiganti (ialok
ang iyong kabilang pisngi) at karahasan.
• Ang Kristiyanismo ay hindi lang kontento sa
mga walang pakialaman kahit minimalismo
(kailangan nating gumawa ng mga hakbangin
higit pa sa mga Hentil at mga Kriminal, atb)
Hindi mapaghusga ang mga Kristiyano.
• Kailangang mapagkawanggawa ang mga
Krsitiyano kung nais nilang may kasaganahan.
• May awa ang Diyos sa mga Kristiyano na
tumutugon sa tawag at utos ng Panginoon.

II. PAG-UUGNAY
Ang Unang Pagbasa ay nagpapakita
kung paano mahalin ang iyong kaaway (mula
David kay Saul).
Ipinapakita ng Ikalawang Pagbasa ang
pag-ibig kay Kristo at sa sangkatauhan. Hindi
natin katunggali ang ating katauhan.
Malinaw na iniuutos ng Ebanghelyo
sa lahat na mga Kristiyano na mahalin ang
Kung nais po ninyong makatulong sa ating Biblical
Apostolate, maari pong magdonate ng legal size na bond
paper sa:
ST PAULS Ads and Promo Office c/o Rizaldy Cruz
7708 ST PAUL Road, San Antonio Village, Makati City
Tels: 895-37-16; 890-7130

kanilang mga kaaway.

III. SALAMIN NG BUHAY
• Magkano na ang dolyar?
• BARMM aprobado na!
• Aprobadong National Budget
• Ikakasa ba ang Pederalismo?
- Pagpapaliwanag: Fr. Cielo Almazan, OFM
-Isinalin ni Br. Hansel B. Mapayo, SSP

(Pangwakas na Panalangin)

PAMBUNGAD NA PANALANGIN
Kristo, aming Panginoon, Ikaw ang Daan,
ang Katotohanan at ang Buhay. Itulot mong makamit
namin ang Iyong dakilang pag-ibig sa pamamagitan
ng iyong Apostol na si San Pablo at ng Simbahang
Katolika. Ipadala Mo sa amin ang Iyong Banal na
Espiritu upang maalaala namin ang lahat na Iyong
mga ipinangangaral.
Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu
Santo. Kapara nang sa una, ngayon at magpakailanman
at magpasawalang hanggan. Amen.
PANGWAKAS NA PANALANGIN
O Hesus na Dakilang Guro, ikaw ang Salita
ng Buhay na walang hanggan. Sumasampalataya
kami sa Iyo Panginoon at Katotohanan. Palaguin Mo
nawa ang aming pananampalataya. Iniibig ka namin,
Panginoon at Daan, nang buo naming lakas dahil
iniutos mo sa aming sundin ang Iyong mga Kautusan
nang walang pasubali. Nananalangin kami sa Iyo, O
Panginoon at Buhay, sinasamba Ka namin, pinupuri
Ka namin, at pinasasalamatan dahil sa kaloob mong
Banal na Kasulatan. Kasama si Maria, maalala sana
namin at mapangalagaan ang Iyong mga Salita sa
aming kaisipan at mapagnilay-nilayan ang mga ito sa
aming puso.
Panginoong Hesus, ang Daan, ang
Katotohanan, at ang Buhay, maawa Ka sa amin.
Luwalhati... (mula sa Prayers of the Pauline Family)

