


We know what love is (Greek, agape).
• The example of  Christ: he laid down his life for us

• john 3:16, “God so loved the world that He gave His only Son…”
• Sacrificial. Ito ay kanyang pinili at hindi siya pinilit. Ano ang 

dahilan? So loved, sobrang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. 
• Romans 5:8, “but God shows his love for us in that while we were still 

sinners, Christ died for us.” 
• Unconditional. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig…

noong tayo’y makasalanan pa.

• The expectation from Christians.
• We ought to lay down our lives for the brothers. 

• Ought – ophello, morally obligated 
Ang pagpapatunay ng pag-ibig ay pagiging handa na ialay ang 
buhay para sa iba.

We know who can demonstrate love.
• Mga Kristiyano. Dahil sa naranasan nila ang tunay na pag-ibig (agape) ng 

Diyos at handa silang ialay ang kanilang buhay para sa kanilang kapwa. 
• May kabuhayan. Ang tinutukoy dito ay may kakayahang tumulong sa 

kapwa dahil may kabuhayan. 

Ito ang naging karanasan noong itinaguyod ang unang simbahan. 
• “They were in awe…” (gawa 2:43). Namangha ang mga tao sa mga 

mananampalataya dahil sa mga himala 
• Pero nagulat din ang mga taga-labas sapagkat, “Nagsasama-sama ang lahat 

ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang 
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lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay 
ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan” (gawa 
44-45).

Ang mga tao sa simbahan ay tunay na nagmamahalan at ang mga may 
kayamanan ay namahagi doon sa mga kapos para sila ay matulungan. 

We know to whom we must demonstrate love.
• Kanino? Sa mga nakikita mong nangangailangan (v. 17b)

• Una, buhay ang dapat ialay para sa kapatiran.

• See (theoreo). Sapat na nakita mo at alam mo ang katayuan sa buhay na 
siya ay kapos o nagdarahop. 

We know who are God's children because of their expression of love.
• Ang pagtulong sa taong nangangailangan ay patunay na ang ikaw ay may 

pag-ibig ng Diyos. 
• “closes his heart against him” or, 
• “has no compassion” (Greek, splagchnizomai) 

• splagchna, “internal organs” (seat of emotion)

Ikaw ay Kristiyanong may kabuhayan at may nakita kang nangangailangan at 
para kang manhid at ayaw mong tumulong, masasabi bang ikaw ay umiibig sa 
Diyos?  (1 juan 3:17, cf. kawikaan 21:13, kawikaan 14:21).

We know how  we must express love (1 Juan 3:18, Santiago 2:15-16)
Paano mo ipinapakita ang pag-ibig ng Panginoon sa iyong buhay? Patuloy 
nating ibahagi sa iba ang ating patotoo kung paano natin natatamasa ang 
pagibig ni Hesu-Kristo. 

Ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng gawa at 
katotohanan sa pagtulong sa mga nangangailangan 
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PAGSAMBA SA PAGBIBIGAY
Upang makapagbigay sa mga panahong ito, maaaring gawin ang anuman sa 
sumusunod:

BANK DEPOSIT OR TRANSFER
Account Name: Greenhills Christian Fellowship, Inc.

• BDO (BDO Corporate Center Branch) 
Savings Account 000661590216

• China Bank (Ortigas ADB Branch) 
Savings Account 1112-02006218

• UnionBank (UB Plaza Branch) 
Checking Account 0005-9001-0426

• Robinsons Bank (Main Office Branch) 
Savings Account 1000-3010-0017-355

• Metrobank (Ortigas Sapphire Branch) 
Savings Account 629-3-62919733-9

CREDIT/DEBIT CARD THROUGH PAYPAL
Pumunta sa www.gcf.org.ph/give para sa detalye.

Mangyaring mag-email ng kopya ng inyong transaction document sa finance@gcf.
org.ph upang ma-record ang inyong pagbibigay at makapaghanda ng resibo.

COVID-19 EMERGENCY RESPONSE EFFORTS
Maaari ninyo ring italaga ang inyong pagbibigay sa ating relief efforts para sa mga 
frontliners at iba pang lubhang naaapektuhan ng krisis. Ilagay lamang sa subject 
ng inyong email ang "For COVID-19 fund" 

ANG CHURCH ONLINE
CARING FOR THE URBAN YOUTH 
Hulyo 22 (Miyerkules), 6:30 n.g., Chismissions sa GCF Facebook Page

REMINDERS OF GOD'S CARE AND FAITHFULNESS
Lunes at Biyernes, 7:00 n.g., sa GCF Facebook Page

LIVEstream (GCF Youth LIVE Worship) 
Sabado, 5:00 n.h.. sa youtube.com/user/gcfyouthlive

KIDS' L.I.F.E. ONLINE SUNDAY SCHOOL
Ina-upload tuwing Linggo, 1:00 n.h. sa youtube.com/user/gcfmain

• GCash (L) and PayMaya (R)  
(I-scan ang QR code sa baba)


