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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Pedro 4:9-11

"Paggamit Ng Kagandahang Loob Sa Bawat Isa"

ni Rev. Jai Mahtani

Anong kagandahang-loob ang nagawa mo ngayon?  Ating isinasaalang alang ang biblikal na pagkatawag na
meron tayo bilang bayan ng Dios para ipakita ang pagmamahal sa mga di-kilala.  Sa nagdaang mga linggo,
ating tinalakay ang patungkol sa pangangailangan ng pagsasagawa ng katulad na kagandahang loob sa iba
sa bahay ng Dios bilang magkakapatid sa Panginoong Jesu Cristo.

Sa pagpapatuloy natin ngayon sa ating paksa, nais kong tingnan natin ang teksto sa Kasulatan na
napakatibay na nagpapakita sa atin ng pagkatawag na ito na isagawa ang kagandahang loob sa mga banal.
  Ang teksto ay nasa 1 Pedro 4:9 -11.  “Maging mapagpatuloy kayo sa isa't isa nang walang bulung-bulungan.
 Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala
ng masaganang biyaya ng Diyos.   Sinumang nagsasalita ay gawin iyon nang tulad sa nagsasalita ng mga aral
ng Diyos; sinumang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang
Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Sa kanya ang kaluwalhatian at
ang kapangyarihan magpakailanman. Amen.”

Isang kabataan ang kailan lang ay nagtanong:  “Pastor, paano ako magpapakita ng kagandahang loob?  Ako
ay may paupahan na may isang silid.  Wala akong asawa.  Hindi ako marunong magluto.  Paano ako
makakapagpakita ng kagandang-loob sa mga banal?”  Nakapukaw ng pansin ko ito, dahil siguro ang salitang
kagandahang loob ay madalas namamali ng kahulugan na dapat ikaw ay may bahay.  Pero naniniwala ako
na ang Salita ng Dios ay higit pa sa pagtuturo na ito patungkol sa kung paano maipapakita ang kagandahang
loob sa iba – kahit pa sa pahinang ito ng Kasulatan na nagsasabi sa atin na dapat natin gamitin ang mga
kaloob na ibinibigay sa atin ng Dios, ito man ay sa pagsasalita ng mga aral ng Dios, o sa paggamit ng
kakayahan o talent na ibinigay sa atin ng Dios.  May iba’t ibang pangyayari tayo sa buhay.  Ang bawat ay
ayon sa kakayahan na ibinibigay sa atin ng Dios, na maisasagawa ang kagandahang loob sa iba.   

Kung iyong maalala ang salitang “kagandahang-loob” ito ay nangangahulugan na “pagmamahal sa di-kilala.”
Pero, ang kagandahang loob na ito na makikita mo ngayon, ay nagpapasimula sa bahay ng Dios.  “Maging
mapagpatuloy kayo,” ito ang isinulat ni Pedro sa 1 Pedro 4:9, “sa isa't isa nang walang bulung-bulungan.”
Sa ilang saglit, ating tingnan kung ano ang kahulugan dito ng tinatawag na kagandahang loob sa bawat isa.

Sa palagay ko, kahit pa ang salitang kagandahang loob ngayon ay nangangahulugan ng pag-ibig sa di-kilala,
ang Espiritu Santo ay tatawagin tayo na gamitin at sanayin ang pag-ibig na ito sa di-kakilala bilang mga
banal.  Una sa lahat, hindi tayo magkakakilalang lahat sa katawan ni Cristo.  May mga malalapit sa atin.  Ang
iba ay kapamilya, kaibigan.  Pero palaging may iba sa iglesia na hindi natin lubos na kilala – siguro isang
bisita, marahil, silang mga nakaupo sa hanay ng mga upuan sa iglesia na kilalagyan natin (at kasama nating
nagpupunta sa simbahan ng ilang taon na).  Dapat nating isagawa ang pag-ibig sa mga dayuhan na kasama
sa katawan ni Cristo.
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Pangalawa, ang Salita ng Dios ay tinatawagan tayo ng malinaw na gumawa ng kabutihan sa lahat ng tao
(Galacia 6:10), lalong lalo na, ating mababasa rito, sa mga kasambahay sa pananampalataya.  Isang
nakakalungkot na komentaryo ang marinig mo na nagpapakita ng kabutihan at pag-ibig sa mga nasa labas
ng bahay ng Dios, at pagkatapos ay nabibigong ipakita ito sa loob ng iglesia sa isa’t isa.

Ang pangatlong dahilan, kapag pinasimulan natin na bigyang diin ang misyon at paghayo at pagpapapasok
sa mga nasa labas ng iglesia, nagagawa nating hindi pansinin ang bawat isa at mawala ang pansin sa halaga
ng pag-ibig sa bawat isa.  Paano nga ba malalaman ng sanlibutan na tayo ay mga alagad ni Cristo?  Sa
palagay ko, ito ay isang malungkot na katotohanan kapag pinasimulan nating balewalain ang bawat isa, at
magpasimulang maging bulag sa pangangailangan ng iba.  Nakakakita tayo ng bagong dating sa iglesia at
sasabihin,  “Kmusta ka na?”  Ipinapakita natin ang pag-ibig at kagandahang loob at dinadala pa ang taong
ito sa ating tahanan at sinasagot ang mga tanong at nagpapakabuti tayo na ibigay sa kanya ang ating upuan.
Kaya di magtatagal siya ay magiging kasama sa ating mga kapatiran.  Matutuklasan natin ang kanyang
pagkatao, at mga kahinaan.  Siguro may naging sigalot tayo noon sa taong ito at nagpasimula tayong
magsabi na,  “Bahala siya sa sarili niya.”  At nagpapasimula tayong talikuran siya at balewalain.  Hindi iyan
tama.  Dapat tayong magpakita ng kagandahang loob sa isa’t isa.  Ang pagsasanay ng katulad na
kagandahang loob sa bawat isa ay pag-ibig.  Iyan ang nilalaman ng ating binasang Kasulatan.  Noon sinabi
sa atin na gamitin ang kagandahang loob sa bawat isa at magpaalalahanan (v.8), “Higit sa lahat, magkaroon
kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan.”

Gumising tayo dapat sa katotohanan, na sa katawan ni Cristo, may mga nagkakasala at mahihina na nakikita
natin sa isa’t isa at sa ating mga sarili.  Dapat nating isagawa ang pag-ibig, pagdadala ng pasananin ng bawat
isa.  Gaya nang nasa ospital, kung saan ginagamot ang pasyente, ganoon din sa iglesia ni Cristo Jesus, sa
pamamagitan ng kagandahang loob, dapat nating pakitunguhan ang bawat isa na may pagtitiis.  Dapat nating
kilalanin na tayong lahat ay nahihirapan sa ating mga kahinaan at pangyayari sa buhay.  Dapat nating tingnan
ang bawat isa na may pagmamahal at pagmamalasakit at kaawaan upang sanayin ang pagiging magiliw sa
bawat isa.

Nagpatuloy pa ang teksto sa pagpapaliwanag kung ano ang kahulugan nito kapag sinasabi sa atin sa talatang
10,  “Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting
katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos.”  Nakita mo ba, ang pagsasagawa ng kabutihan ay
nangangailangan ng pagkilala na ang lahat sa katawan ni Cristo ay may mga kaloob.  “Kung paanong ang
bawat isa ay tumanggap ng kaloob” – anuman ang kaloob pa na ito.  Hindi man marahil ito kakaibang kaloob.
Hindi man marahil ito isang pambihirang kaloob ng pagpapagaling o mga himala gaya sa panahon ng Bagong
Tipan.  Pero ang bawat tao ay tumatanggap ng mga kaloob.  Ang lahat ay may mga kaloob na ibinigay ang
Dios.  Kung hindi mo pa ito alam noon, hayaan mong sabihin ko ito ngayon:  Ang bawat anak ng Dios ay may
kahit paano, isang kaloob – isa na ibinigay ng Dios sa kanya na dapat sanayin sa katawan ni Cristo.  Pero
kasama rin ito, na ating mababasa sa huling bahagi ng talatang 10:  “katiwala ng masaganang biyaya ng
Diyos.”  Kapag binibigyan tayo ng Dios ng Kanyang biyaya, ibinibigay rin Niya ito sa katawan ni Cristo ayon
sa Kanyang biyaya.  Katunayan, ang salitang ito ng Dios sa talatang 10, nang ating basahin na tayo ay mga
lingcod sa bawat isa, ay nagmula sa salitang Griego na diakonos, na dito naman hinago ang salitang
“diakono.”  Tayong lahat ay mga diakono.  Alam mo ba iyan?  Kung hindi mo pa ito alam, matutunanan sana
natin iyan ngayon.  Kaya nga, tayong lahat ay mga pari sa bahay ng Dios.  At tayong lahat ay tinawag para
maglingkod sa pangangailangan ng isa’t isa.

Tinatawagan tayo ngayon ng Salita ng Dios para isagawa ang kabutihan sa bawat isa.  Dapat itong mabigyan
ng diin.  Ang pagkatawag ay magkatulad.  Ibig sabihin, dapat nating kilalanin na may pagpapakumbaba na
naglalagay ang Dios ng iba sa katawan ni Cristo upang tayo ay masagana Niyang pagpalain.  Pero ibig sabihin
din naman, (na nakakalimutan natin minsan), na ang Dios ay naglalagay ng ibang tao sa katawan ni Cristo
para sa ating kabutihan.  Hindi lang para magustuhan ko na magpakita ng kabutihan, kundi ipalala sa sarili
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ko na maging handa sa pagtanggap ng kagandahang loob.  Siguro kulang man ako sa ilang mga kaloob at
may iba naman na mas maraming maipapakita sa nangangailangan.  Ito ang kapisanan ng mga banal, gaya
sa isinasaad sa Araw ng Panginoon 21 ng Katekismong Heidelberg (isa sa mga kredo ng ating mga simbahan)
na nagtuturo nito ng maliwanag.  Ito ang kahulugan ng kapisanan ng mga banal, na ang bawat isa sa
katawan ni Cristo, na kahabagi ni Cristo, na ngayon ay naglilingkod sa katawan Niya.

Ating tingnan ngayon ang ilang matitibay na halimbawa, na ipinakita sa atin ng talatang 11.  Isa sa
halimbawa na pagpapakita ng kabutihan ay sa paraan ng pagsasalita (“Sinumang nagsasalita ay gawin iyon
nang tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos”).  Iyong mauunawaan na ang tekstong ito ay walang
kinalaman sa Kasulatan bilang pangangaral ng Salita ng Dios.  Ang teksto kasi ay hindi iniukol sa mga pastor.
Ang teksto ay hindi patungkol sa pagpapahayag ng Salita ng Dios para sa mga naitalagang ministro.  Ang
tekstong ito ay tumutukoy  sa tawag na sanayin ang kabutihang-loob sa bawat isa, upang kapag ang isang
tao ay nagsasalita, dapat siyang magsalita ng mga aral ng Dios.  Ang tekstong ito ay ibinigay sa bayan ng
Dios na nagpapakita ng kabutihan sa pamamagitan ng paglilingkod sa Salita ng Dios sa bawat isa.   Dapat
nating gamitin ang kaloob na ibinigay sa atin ng Dios sa pamamagitan ng pagsasalita ng may katalinuhan at
maingat na mga aral o karunungan ng Dios.

Ang asawa ko ay isang taong tahimik.  Ako naman, na madalas kong sinasabi, na kailangan kong matutunan
na bawasan ang pagsasalita.  Kaya dapat magsalita tayo ayon sa kaloob na ating natutunan ng mga aral ng
Dios na may pagmamahal, na pinipigilan ang sarili, at may pagnanais na makinig.  Silang mga tahimik din
ay matuto sa biyaya ng Dios na magkaroon ng lakas ng loob at magsalita ng mga aral ng Dios.  Dahil ito ang
halimbawa kung paano nating maisasagawa ang kabutihan sa bawat isa.  

Kaya ating mababasa rin, “sinumang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng
Diyos.”  Nakita mo ba, gaya sa binigyang diin sa 1 Corinto 12 at Mga Roma 12, na silang may kaloob ng
paglilingkod na ginagamit ang kanilang mga kamay, sa paglilingkod (gaya noon ni Marta) – ang mga ito ay
tinawag ayon sa kakayahan na ibinigay ng Dios.  Walang labis, walang kulang.  Kaya sinasabi sa atin ng Salita
ng Dios, na umibig hindi lamang sa pagsasalita kundi sa gawa.  Dapat nating isagawa ang kabutihan sa ating
pagsasalita at pakikipag-usap ng katotohanan sa pag-ibig, gayon din sa ating mga gawa ng kahabagan at
kabutihan sa bawat isa.

Ganito rin ba sa ospital?  Ang ilan ay mga doctor, nars, at ang iba ay mga tagapagpayo.  Ginagawa nilang
lahat ang kanilang mga bahagi.  

Ngayon, habang ating tiningnan ang pagsasagawa sa teksto ng Salita ng Dios, nais kong tandaan mo rin
kasama ko, na hindi lang ang ginagawa natin kundi kung paano natin ito ginagawa bilang kabutihan.  Ating
isagawa ang kabutihan ayon sa Salita ng Dios, una sa lahat, gawin ito ng walang galit.  Iyan ay medaling
gawin, lalo na kapag tayo ay napipilitang gawin ang isang bagay, siguro dahil walang gumagawa kasi nito,
at pakiramdam natin na kailangan na itong gawin.  Natatandaan mo ba si Marta?  Kung paanong siya ay
naging abala sa paglilingkod sa Panginoon habang si Maria ay nakaupo lang sa paanan ni Cristo?  At
nagpasimulang mag-reklamo si Marta.  Nagpasimula siyang mag-reklamo sa Panginoon mismo.  Sinabi niya,
“Panginoon, puwede bang sabihin mo kay Maria na tumayo at tulungan naman ako?”  Nagalit siya, hindi lang
laban kay Maria, kundi sa Panginoon na mismo.  Kaya pinagalitan siya ng Panginoon, sinabi na mas pinili ni
Maria ang mabuti, na hindi sa kanya aalisin.  Ating mababasa na si Marta, ay naging abala sa paglilingkod.
Posible na mangyari, na maging sobrang abala kasama habang kasama ang kabutihan at ginagawa naman
na may reklamo.  Palagay ko, bilang lalaki sa bahay, dapat tayo na maging maingat na huwag ilagay lahat
sa balikat ng ating mga asawa at asahan siya na magagawa ang lahat at hindi man kinikilala ang
maluwalhating gawain na may maling espiritu, kapag may sumusobra na sa kabigatan na ginagawa.
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Muli, sa mga talatang 7 at 8, na siyang tutulong sa atin na harapin ang kawalang pagnanais na pag-uugali.
Ating mababasa sa talatang 8 patungkol sa pagtulong.  Pansinin ang talatang 7,  “Ngunit ang wakas ng lahat
ng mga bagay ay malapit na, kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga
panalangin.”  Ang kabutihan ay dapat din isagawa na may pananalangin, upang tayo ay lumakad sa pag-ibig.
At ang pag-ibig na ito, sa halip na ihalo sa kahirapan (ayon sa mga Kawikaan 10:12), ay nagkukubli ng
kasalanan.  Tinatakpan nito ang maraming mga kasalanan.  Hindi ito para tuklasin ang kasalanan ng iba,
kundi handa itong takpan ang mga kasalanan upang magdalahan ng kahinaan ng bawat isa.  Ang pag-ibig,
ay may pagtitiyaga.  Nalalaman nito kung ano ang pangangailangan sa bayan ng Dios, na may biyaya at
pagtitiyaga.

Kaya ating alisin ang anumang hidwaan at gawin ang kabutihan na may kagalakan.

Sinasabi naman sa atin ng talatang 10 na dapat nating isagawa ang kabutihang ito “bilang mabubuting mga
katiwala sa biyaya ng Dios.”  May isang tiyak na paraan para gamutin ang kasalanan.  Kung tayo ay bibigyan
ng kabutihan, dapat gawin ito na kinikilala nito bilang mga katiwala ng Dios.  Sa madaling salita, dapat nating
tandaan na ang ating mga kaloob, ating mga talento, ating panahon, ating salapi, at lahat nang meron tayo,
una sa lahat, at ibinigay ng Dios sa atin.  Ang isang katiwala ang nagbabantay ng pag-aari ng iba.  Ganoon
din tayo na mga katiwala ng Dios.  Anumang meron tayo ay sa ating Panginoong Jesu Cristo, na naghatid
sa atin sa Kanyang dugo.  Hindi natin dapat upuan ang ating mga talento.  Dapat natin itong palaguin.  Hindi
natin dapat gamitin ito sa ating kaaliwan at kalayawan, kundi dapat nating gamitin ito para sa
pangangailangan ng bayan ng Dios.

Tiyak, isang paraan sa pagsasagawa ng kabutihan sa iba ay sa pamamagitan ng masaya at may pagtitiis na
pangangailangan sa bayan ng Dios. 

Sa ating pagtatapos ngayon, sa pagsasagawa ng kabutihan, nais kong malaman mo na sa susunod na linggo
ating tatapusin ang bahaging ito sa ating serye sa pagtingin sa lahat ng mga bagay, ang Araw ng
Paghuhukom!  Sinasabi sa atin ng Panginoong Jesu Cristo, na sa araw na iyon may gagawing paghihiwalay
sa mga kambing at tupa.  Ang tinutukoy ko ay ang teksto sa Kasulatan sa Mateo 25.  Ang sitas na ito ang
tutulong sa atin na maunawaan na ang hangarin sa pagsasagawa ng kagandahang loob ay napakahalaga.
Ating matutunan sa susunod na linggo, na dapat itong gawin para kay Cristo.  Sinasabi sa atin ni Cristo na
kapag ating ipinapakita ang kaawaan at pagkahabag sa Kanyang mga kapatid, ginagawa natin ito sa Kanya.

Ngayon, sa Salita ng Dios na ating isasaalang-alang, ating makikita din ang hangarin.  Sinabi sa atin ng
talatang 11 na ang hangarin dapat ay ito:  Na ang Dios sa lahat ng mga bagay ay maluluwalhati sa
pamamagitan ni Jesu Cristo.  Ang pagsasagawa ng kabutihan gaya sa ginagawa ng iba, ay may ganitong
hangarin:  para sa kaluwalhatian ng Dios!  “Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan, at ang
mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan.”  (Mga Awit 19:1).  Ang Dios ay naluluwalhati
rin sa iglesia ni Jesu Cristo, kung saan tayo ay nilikha at hinugasan sa Kanyang dugo at ginawang mga banal
at maluluwalhati natin ang Dios, gaya sa pagliliwanag natin para sa Kanya bilang bayan ng Dios.  Pero huwag
nating kakalimutan, ang Dios ay naluluwalhati, maging sa sangnilikha, o sa iglesia, o sa ating mga buhay,
gaya sa sinasabi ng teksto sa pamamagitan ni Jesu Cristo!  Wala tayong mga kaloob maliban sa Panginoong
Jesu Cristo na nagbibigay ng gayong mga kaloob (Efeso 4).  Hind lang sa mga may tungkulin (apostol, mga
pastor, at mga guro), kundi sa buong katawan ni Cristo ibinibigay ang gayong mga kaloob, upang maglingkod
ang bawat isa.  Si Jesu Cristo na Siyang nagtitipon, nagtatanggol, at nangangalaga sa Kanyang iglesia.  At
ginagawa Niya ito sa pamamagitan ng batong-buhay sa katawang iyan – ang mga kaanib sa iglesia ni Jesu
Cristo, sa ilalim ng pangangaral ng Salita, na siyang nakikinig sa panawagan ng papuri at luwalhati ng Dios
at paglilingkod sa bawat isa.
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“Sa kanya,” sinasabi sa atin ng teksto,  “ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen.”
Hindi lamang ito nagsasaad ng katotohanan.  Kundi sumasampalataya ako sa panalanging ito, pagnanais at
hangarin.  Ito ay isang doxology.  Sa madaling salita, dahil sa ating pagsasagawa ng kabutihan, ating ninanais
na maluwalhati ang Dios sa ating mga buhay.  Naisip mo na ba ito, mga kaibigan?  Kapag ipinapakita natin
ang kabutihan at tumatanggap ng kabutihan naroroon ang pagsasagawa ng kagandahang loob, tayong lahat
ay may hangarin nito sa ating mga puso:  na ang Dios ay maluwalhati, dahil Siya ang Nag-iisa na nagnanais
ng lahat ng papuri at paghahari magpakailanman.  Tunay na ang Dios nawa ay maluwalhati sa pamamagitan
ng ating pagkatawag na kagandahang loob sa iglesia ni Jesu Cristo.

Ang Dios nawa, sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay magsagawa ng salitang ito na Cristianong kabutihan
sa ating mga puso dahil sa Espiritu Santo, upang ang pag-ibig ni Cristo ay makitang totoo sa pagpapakita ng
Cristianong kabutihan sa bawat isa.  Na walang alitan!

____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama naming Dios, na Siyang nagbigay ng Kanyang pag-ibig sa aming mga puso.  Igawad ito sa Inyong
tahanan ngayon, bilang magkakapatid sa sambahayan ng Dios, lumakad sa pag-ibig sa bawat isa, at sa
Pangalan Mo ay maluwalhati, at maipahayag ito sa mga anak ng iyong makalangit na Ama, alang-alang kay
Jesus, Amen.


