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Pamagat: Huwag Ibigin ang Mundo 
 
Texto: 1 Jn. 2:15 “Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, 
the love of the Father is not in him.” 

Pagsasalin: Huwag iibigin ang mundo, ni ang mga bagay na nasa mundo. Kung ang sinomang tao 
ang umiibig sa mundo, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kaniya. (1 Juan 2:15) 

 
Panimula: 

1. Sa Bibliya kung minsan ang konteksto ay tumutulong na tukuyin ang mga salita at mga 
tuntunin. Isang magandang halimbawa itong versiculo na bibigyan natin pansin ngayong 
araw. Ano ang mundo na tinutukoy nitong talata? 

2. Mayroong tatlong depinisyon o kahulugan ang salitang “mundo.” 
  a. Mundo – daigdig (Earth) (ex. Gen. 1:1) 
  b. Mundo – sankatauhan (mankind) (ex. Jn. 3:16) 
  c.  Mundo – kamunduhan (systema na anti-Diyos o anti-Cristo). (ex. 1 Jn. 2:15) 
3. Ang pangatlong talakay o terminilogy ng kamunduhan ang pagaaralan natin ngayon. 

 
I.  Maraming mga Bible Verses ang Nagbibigay Babala Patungkol sa Kamunduhan. 

A. Rom. 12:1-2 - …at huwag makiayon sa mundong ito kundi kayo ay mag-iba sa pamamagitan 
ng pagbabago ng inyong kaisipan. (mabuti, at kalugodlugod, at ganap o sakdal na kalooban 
ng Diyos). 

B. 1 Jn. 5:19b – …at ang buong mundo ay nahihimlay (nakahimlay) sa kasamaan. 
  B.1. Mundo – systema na anti-Diyos. (mga ugali, kultura, o kabihasnan) 
  B.2. “Nakahimlay” – na sa ilalim ng kapangyarihan. 

B.3. sa kasamaan – ang namumuno ay si Satanas. (2 Cor. 4:3 – diyos ng mundong ito; 
tingnan rin ang Rev. 12:9 – naglilinlang niya ang buong mundo; o nandaya;). 

B.4. Tingnan rin ang Gal. 1:4; Eph. 2:2-3; James 4:4;  
C. Base sa mga nabanggit na mga Bible verses maari nating sabihin o bigyan ng depinisyon ang      
kamunduhan. Ano ang kamunduhan? Ang pagsulong ng kasalanan, at mga makasalanang 
gawain, pag-uugali, at makasalanang pilosopiya. Ang pagkapribado ay pakikipagkaibigan sa 
mundo habang nagpapalaganap ito ng kawalang-Diyos. Ang mundo ay isang maingat na ginawa 
na institusyon na tumutukso o nanghihikayat sa iyo sa kasalanan, sa isang magiliw na paraan, o 
banayad na paraan. Ang mundo ay pumapaligid sa atin ng tukso sa kasalanan. Ang ideya ay ang 
kultura ng mundo at mga entertainment at musika ay unti-unting lumusot sa iyo, unti-unti, at 
pagkatapos bago mo malaman ito, ikaw ay nakulong, o nabitag. Ang mundo ay isang 
organisadong sistema na itinatag ni Satanas upang dalhin ang mga tao sa kasalanan. 
 B.4. Tatlo ang Bahagi o mapapansin na pagpapahayag ng kamunduhan. 
  - (I Jn. 2:16) – Pita ng Laman, Pita ng mga Mata, Kapalaluan ng Buhay. 

 
II.  Ano ang Pagtuturo ng Bible Patungkol sa Kamunduhan: 

A. “Huwag ibigin” – (v.15) – Ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig ng mundo ay hindi maaring ilagay 
sa isang puso.  

B. “Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kaniya.” (v.15b) – Kapag mahal niya ang mundo, hindi niya 
maaring mahalin ng kasabay ang Ama. Sa kaniya ang pagkawala. 

C. “At ang mundo ay lumilipas…” (v.17) – kumukupas, napapanaw, namamatay ang pita ng 
mundo.  

D. Ang tagumpay ng mga Christiano ay hindi sa kamunduhan kundi siya na gumagawa ng 
kalooban ng Diyos (v.17b).  

Katapusan: 
 1. Bunubulok ng kamunduhan ang ating pang-unawa, at dumudungis ito sa ating mga handog. 

2. Dapat, ayon kay James 1:27b, ingatan nating ang ating sarili na wala tayong batik na 
nagmumula sa mundo. 


