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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Tito 3:3-4

“Ang Pagpapakita Ng Kabutihan At Pag-ibig Ng Dios” 

ni Rev. Carl Haak

Sa ating pag-alaala sa kapanganakan ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu Cristo, ating
susundan ang serye ng mga mensahe sa ilalim ng paksang “Paglitaw.”  Ito ay salitang Griego na ang
kahulugan ay “pagpapakita,” ang salita na ginagamit ng Espiritu Santo upang lumarawan sa pagdating
ni Cristo sa laman.

Ang ating sitas ngayon ay ang Tito 3:3 -4:  “Sapagka't tayo rin naman nang unang panahon ay mga
mangmang, mga suwail, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sarisaring masamang pita at kalayawan,
na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napopoot, at tayo'y
nangagkakapootan.  Nguni't nang mahayag na ang kagandahang-loob ng Dios na ating Tagapagligtas,
at ang kaniyang pag-ibig sa tao.”  Ang aking ipapangaral sa inyo ngayon ay  “Ang Pagpapakita ng
Kabutihan at Pag-ibig ng Dios.”

Dapat nating mapansin na ang sitas ay nagpapasimula sa salitang “Sapagka’t.”  Kaya magbibigay tayo
ng dahilan para sa isang bagay, isang dahilan upang sanayin ang pangangaral ng Salita ng Dios sa
talatang 1 at 2.  Sa mga talatang ito, sinasabi sa atin ng Dios na tayo ay maging masunurin sa mga
hukom, o sa mga namumuno sa lipunan.  “Ilagay mo ito sa isip mo,”  wika ni Pablo kay Tito,  “na
magpasailalim sa mga namumuno at maykapangyarihan, sundin ang mga hukom, maging handa palagi
sa mabubuting gawain.”  Pagkatapos sa talatang 2, binibigyan tayo ng Dios ng mensahe na tayo ay
maging mabait sa ating mga kapit-bahay.  “Na huwag magsalita ng masama,”  wika ng apostol,
“tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi mapakahinhin, at magpakahinahon sa lahat ng
mga tao.”  Hindi natin dapat laitin ang ibang tao.  Hindi dapat tayong palaaway, at madaling magalit.
Kundi tayo ay magbigay daan para sa kabutihan ng iba, tulungan ang nangangailangan, at magkaroon
ng konsiderasyon sa mga nagkakasala.  Ito ay lalo ngang nababagay kay Tito na siyang naglilingkod
sa mga taga Creta.  Ayon sa sulat ni Pablo kay Tito, ang mga taga Creta ay kilalang mga palaaway at
basagulero.

Kaya ang Dios ay naghahatid sa atin ng dalawang mensahe:  Maging masunurin sa maykapangyarihan
sa inyo; at maging mabait sa iyong kapwa.  Bakit?  Ang apostol ay nagbibigay (o ang Espiritu Santo)
sa atin ng dahilan sa pagpapakita, sa paglitaw, ng kabutihan at pag-ibig ng Dios sa kapanganakan ng
ating Tagapagligtas.  Ang salitang “nagpakita,” ay “paglitaw,” isang salita na nangangahulugang
“magliwanag.”  Ang pag-ibig at kabutihan ng Dios ay nagliwanag at nagningning at ang kadiliman ng
isang sanlibutan ng kasalanan.  Ito ay maningning, at madaling mapansin.

Walang literal na liwanag sa sabsaban.  Hindi ito nagliliwanag na mula sa mistikong ilaw.  At hindi ito
ang liwanag na makikita sa mga Christmas Cards sa lahat ng mga dekorasyon na pampasko at
magarang fireplace.  Nakita mo, kailangan mo ang mga mata, mga bagong mata na makakakita ng
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liwanag na ito.  Dapat kang pagkalooban ng pananampalataya ng Dios, at ang iyong mga mata ay
dapat mabuksan sa pamamagitan ng isang banal na pagkilos ng Banal na Espiritu upang makita natin
ang liwanag ng pag-ibig at kabutihan ng Dios.

Subalit ang nagpagkita sa Betlehem ay isang bagay na Dios.  Ang kabutihan ng Dios ay nagliwanag.
Subalit ang hiwalay sa gawa ng biyaya ng Dios sa inyong puso, hindi mo makikita ang kabutihang ito.
Kapag ginawa mo ito, magagalit ka sa kanila.  Ang biyaya ng Dios ang nagbubukas ng ating mga mata
upang makita ito, nang maipanganak si Cristo, ang kaaliwan ng kabutihan at pag-ibig ng Dios sa
Kanyang iglesia ay nagliwanag ng husto.

Ang kabutihan at pag-ibig ng Dios ay magkasama sa isa’t isa sa teksto na ating isasaalang-alang (at
sa buong Kasulatan).  Pag-ibig ang dahilan ng kabutihan, at kabutihan ay ang gawa ng pag-ibig.  Ang
pag-ibig at kabutihan ng Dios ay palaging magkasama.  Ang mga ito ay nakatingin sa puso ng Dios para
sa hinirang Niya, sa kanila na Kanyang malayang pinili ng Kanyang biyaya, habang kumikilos sa kanila
at nakikita sila sa kanilang kahirapan at kasamaan at kawalang kakayahan.  Ang pag-ibig at kabutihan
ng Dios ay ang malambot na puso ng Dios na pinangasiwaan ng Kanyang pinili, na sa kanilang mga
sarili ay masama, malupit, at mga makasalanan.

Itinampok ng Kasulatan ag kabutihang ito bilang sapat sa lahat ng mananampalataya.  Mga Awit 63:3,
“Sapagka't ang iyong [ng aking Dios] kagandahang-loob ay mainam kay sa buhay [sa akin].”  Paanong
mawawalan pa ng pag-asa ang ating puso kapag ating isinaisip ang kabutihan ng Dios sa atin – isang
kabutihang nananatili?  Ating mababasa halimbawa, sa Mga Awit 42:8,  “Gayon ma'y uutusan ng
Panginoon ang kaniyang kagandahang-loob sa araw.”  Dito ang mang-aawit ay nagdadahilan sa
kanyang paraan mula sa matinding kalungkutan.  Ang kanyang kaluluwa ay nanghihina.  Siya ay malayo
mula sa tahanan ng Dios at sa bayan ng Dios.  Siya ay nasa gitna ng isang lupain ng mga kaaway at
di-kilala at iba’t ibang wika.  Ano ang kanyang kaaliwan?  Ipinag-utos ng Panginoon ang Kanyang
kabutihan – Siya ay pinagkalooban ng kautusan ng Kanyang kabutihan na palaging kasama niya.

May kapareho tayong bagay sa Mga Awit 48:9,  “Aming inaalaala ang iyong kagandahang-loob, Oh
Dios.”  Dito ang mang-aawit ay nagsasabi na ang nagagalak na anak ng Dios, habang sumasamba, ay
nakakatagpo ng isang dakilang motibasyon at udyok ng pagsamba sa Dios kapag siya ay
nagpapasimula na isipin ang kabutihan ng Dios sa atin.

Ang kabutihan ng Dios ay napakita nang ipanganak si Jesus.  Ito ang dahilan kaya’t ang mga pastol ay
nagbigay luwalhati at papuri sa Dios dahil sa lahat ng mga bagay na nakita at narinig kahit ito pa ay
mula lang sa sinabi ng anghel.  Ito ang pinag-nilay-nilayan ni Maria sa kanyang puso ng gabing iyun.
Ipinaulit- ulit niya ito.  Ganito rin ba ang iyong ginagawa?

Upang mabalikan ang Tito 3, ano ang inaasahan mo sa talatang 4 matapos ang talatang 3?  Wika ng
talata na  “tayo rin naman nang unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, na
nagsisipaglingkod sa sarisaring masamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala
at kapanaghilian, mga napopoot, at tayo'y.”  Ano ang inaasahan mo na kasunod na talata?  Inaasahan
mo ba na mababasa sa talatang 3:  “At makatarungang hinatulan sila ng Dios sa kanilang
napakasamang kataksilan, nakakatakot na katigasan, at sa kasalanan na kanilang nagawa?”  Kung
ganito ang ating mababasa, ang ating masasabi ay ito:  Tunay at matuwid ang Kanyang kahatulan, ng
ating Panginoon Dios na Makapangyarihan.

Subalit sa kabila ng lahat, ating mababasa na,  “ang kagandahang-loob ng Dios na ating Tagapagligtas,
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at ang kaniyang pag-ibig sa tao ay nahayag.”  Ang ibig sabihin ng “tao” ay “sangkatauhan” o silang
lahat na pinili sa lahat ng walang hanggang paghirang ng Dios.  Dahil ang apostol ay nagsasalita ng
patungkol sa kaligtasan.  Ang kaligtasan ay hindi pagtatangka sa bahagi ng Dios, hindi ito pag-aalok
ng Dios ng bahagi, hindi lang ito pagsasabi ng Dios,  “May kaligtasan Ako at nais ko na tanggapin ito
ng kamay ng patay  makasalanan.”   Hindi!  Ang intensyon ng Dios ay partikular, ito ang biyaya.  Kaya
naman, ang kabutihan ng Dios ay nahayag sa makasalanan, tao na sa kanyang sarili ay nalayo mula
sa Dios, tao na pinili sa pamamagitan ng biyaya ng Dios tungo sa kaligtasan.

Para sa kanila ang kabutihan at pag-ibig ng Dios na nahayag nang si Jesu Cristo, ang Emmanuel, ay
nasa sabsaban.  Heto ang kabutihan ng Dios.  Kanyang ibinigay ang Kanyang Anak.  Ang misyon ng
Anak ay ang ating saklolo.  Siya ay dumating upang alisin tayo mula sa kasalanan at mula sa ating
lubos na kalungkutan patungo sa palasyo ng pakikisama at pakikipag- kaibigan sa Kanya.  Napakabuti
nito.  Hindi kailangan ng Dios ang ating pakikipag-kaibigan.  Siya ay walang hanggang nag-iisang
pinagpala.  Gayonman Kanyang ibinigay ang Kanyang sariling Anak sa ating laman, para sa mga
nagtaksil sa Kanya, sa kanila na nagsalita ng masama laban sa Kanya, sa kanila na sumira sa Kanyang
kaloob at humamon sa Kanyang pagka- Soberano at sumalangsang sa Kanyang katuwiran at namusong
sa Kanyang pangalan!  Kahanga-hanga ‘di ba?  Ang kabutihan  at pag-ibig ng Dios ay nagliwanag nang
Kanyang ibigay ang Kanyang Anak sa Betlehem para sa Kanyang mga anak.

Para sa atin, para sa mga inilarawan sa talatang 3:  “Sapagka't tayo rin naman nang unang panahon
ay mga mangmang, mga suwail…”  Kung may Biblia ka, buksan mo at hanapin mo ang Tito 3:3,
itanong mo sa sarili ang isang simpleng katanungan:  Sino ang tinutukoy sa talatang 3?  Ito ay tungkol
sa batang maninila, artistang sikat na nagpakasal ng lima, anim na ulit at naghahanap ng tunay na
pag-ibig?  Hindi, ang tinutukoy ng Banal na Espiritu ay hindi patungkol sa kanila.  Ang pinapatungkulan
ba ng Espiritu Santo ay ang mga taga Creta?  Iyong matatandaan na aking binanggit kanina sa
mensahe na ang mga taga Creta ay basagulero.  Kaya nga, ang tinutukoy ba na mga taga Creta ay ang
bumuo ng iglesia at kilalang masasama  noon?  Ang sagot dito ay, Hindi, ang tinutukoy ng Espiritu
Santo una sa lahat ay hindi  tungkol sa kanila.  Kung magiging mahigpit tayo, ang salitang “tayo” ay
tumutukoy kay Pablo at Tito:  “Sapagka't tayo rin naman…”  Ito ay sulat ni Pablo kay Tito.  Ito ay
tumutukoy kina Pablo at Tito.

Nakita mo, ang tinutukoy ng Espiritu Santo ay tungkol sa atin, bilang mga anak ng Dios, kung ano tayo
sa ating mga sarili.  Dahil tayo rin naman, ibig sabihin, silang mga tatanggap ng malayang biyaya ng
Dios, tayo sa ating mga sarili ay masuwayin… at namumuhi sa iba!  Ito ang sinasabi ng Salita ng Dios
sa atin.

Tayo ay pinangaralan ng Salita ng Dios, na kay Jesu Cristo, tayo ay nakakapagsisi at maging maamo.
Tayo ay magkagulang sa pananampalataya kay Jesu Cristo.  Hindi tayo dapat maging mga basagulero.
Tayo ay pinagwikaan na tingnan ang kahanga-hangang biyaya ng Dios sa pagpapakita ng Kanyang
Anak na si Jesu Cristo.  Ang pag-ibig at kabutihan ng Dios ay nahayag sa atin, mga taong hindi
nararapat.

Ganito tayo sa ating kalikasan.  Tayo minsan ay mga hangal, walang pakialam, walang kakayahang
malaman ang katotohanan ng Dios, hindi magagawang makaalam sa katotohanan ng Kanyang
kahatulan.  Tayo ay masuwayin, mga rebelde laban sa Dios ang nasa puso natin.  Hindi natin Siya
matatamo upang pangasiwaan tayo.  Tayo ay nadaya, mga bulag kung ano ang nasa harap na natin,
ang ating sariling mga kasalanan.  Naglingkod tayo sa ating laman at kalayawan.  Na sa ating mga
sarili, tayo ay gapos sa pagnanais at laman.  Namumuhay sa malisya at inggit – na panloob nating



Page 4 of  5

kaasalan na ating batayan sa buhay.  Tayo ay magagalitin at nagagalit sa iba.  Iyan ang buod sa lahat
ng ito.  Sa kalikasan natin, tayo ay namumuhi, puspos ng galit.  Ganito ang paglalarawan kung ano
tayo.

At hindi natin mababago iyan sa ating mga sarili.  Tanging ang kaawaan ng Dios ang makakagawa nito.
Ito ang ebanghelyo.  Hindi ka magiging mabuting tao dahil sa iyong sarili.  Tingnan natin ang talatang
5, na ang kasunod sa ating sitas:  “Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili,
kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo, sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling
kapanganakan.”  Nakita mo, walang nahanap ang Dios sa atin na anoman para mahalin Niya tayo,
kundi minahal Niya tayo alang-alang sa Kanyang sarili lamang.  Kung may isa man lang na patak ng
kabutihan sa atin, kung may isa man lang bugso ng pagsisi na matatagpuan sa atin, kung may
pagmamahal sa atin, kung may pagnanais sa atin at pagpapatawag sa iba, ito ay dahil lang sa kaloob
ng Dios sa kaawaan Niya.  Wala tayong maibibigay na papuri sa ating mga sarili.

Ngayon, tayo na lubos na sumasampalataya, at na ang mga bagay na ito ay totoo sa ating mga sarili
– tayo ba ay walang kibo sa harap ng kabutihan ng Dios at pag-ibig Niyang ibinigay na para sa atin ang
Kanyang Anak?  Oh anong kabutihan at pag-ibig ito ng Dios!

Pagkatapos ito ay may resulta.  At ang resultang ito ay ipinahiwatig:  Nahayag natin ang kabutihan at
pag-ibig ng Dios.  Ang pag-ibig at kabutihang ito ng Dios ay nagpapasimulang mahayag, upang
magliwanag, upang lumarawan sa ating mga buhay.  Ang Kanyang kabutihan at pag-ibig ay lakas na
makapagpapabago sa atin, upang ipako ang kalikasan at upang gawin tayong mapagpakumbabang
mga kaanib sa iglesia ni Jesu Cristo.  Isang kahanga-hangang pagbabago ang mangyayari.  At ang
pagbabagong iyan ay nangyari dahil sa pagparito ng ating Tagapagligtas, sa pamamagitan ng biyaya
at sa pamamagitan ng pag-ibig at sa pamamagitan ng kabutihan ng Dios na nahayag sa ating
Tagapagligtas.

Ang biyaya ng Dios na nahayag kay Jesu Cristo upang maging mabuti tayo sa isa’t isa.  Ating mababasa
sa Efeso 4:32,  “Magmagandang-loob kayo sa isa't isa.”  Ating mababasa sa I Corinto 13,  “Ang pag-ibig
ay nagtitiyaga at magandang-loob.”  At ating mababasa sa Lucas 6:35 na ang ating Dios ay
“magandang-loob sa mga walang turing at sa masasama.”  Ang kahanga-hangang biyaya ng Dios, ang
kabutihan, at ang pag-ibig ng Dios, ay nahayag sa kapanganakan ni Jesu Cristo.  At ang kabutihan at
pag-ibig na ito ng Dios ay makapangyarihan, nagliligtas sa atin at nagpapanibago sa atin upang
ngayon, maging magandang-loob din tayo.

Ibig sabihin na ang ating kabutihan ng biyaya sa atin upang tayo ay maging kaibig-ibig, na upang ang
anak ng Dios ay maging kaibig-ibig, na nagpapalakas-loob sa iba tungo sa pag-ibig sa iglesia at tahanan
at pamilya.  Tayo ay binigyan ng kakayahang maging mabuti dahil sa pamamaraan ng biyaya ng Dios
na ibinigay upang dalhin ang bawat isa, tayo ay hindi nakakiling sa kalupitan kundi sa kabutihan, at
nagiging maalalahanin sa isa’t isa, at may konsiderasyon.

Ikaw ba ay mabait?  Sa mga babae, kayo ba mabait sa inyong mga kapatid na babae, o para kayong
mga pusa?  Ikaw ba ay klase ng tao na ligtas kasama?  Sa mga kalalakihan, kayo ba ay maalalahanin?
Nakikita ba ito sa inyomg mga gawa at salita sa isa’t isa?

At hindi lang mabait, kundi maibigin, dahil hindi natin maihihiwalay, gaya ng nasabi ko, ang kabutihan
at ang pag-ibig ng Dios.  Alam mo, ang pag-ibig ng Dios ay palaging nagpapakumbaba sa atin.  Ito ay
isang dakilang misteryo sa atin.  Itatanong natin, Bakit ako minahal ng Dios?  Hindi natin mahahanap
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ang kasagutan sa tanong na iyan maliban sa mahanap ito sa puso ng Dios:  Minahal Niya tayo
alang-alang sa Kanyang pangalan.  Iyan lang.  Gaya sa pagpapakita ng Dios ng kabutihan ng Kanyang
puso sa atin sa pagkakaloob ng Kanyang Anak na tumubos sa atin, ginawang malaman din natin Siya,
ay binigyan ng pag-ibig.  Ibigin ang Dios at ibigin ang isa’t isa.

At pagkatapos tayo ay magsisisi.  Nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan.  Hindi tayo tumitingin sa ating
mga sarili para sa dahilan dahil inibig tayo ng Dios.  Kundi nakatingin tayo sa Kanya at sa kung ano ang
Kanyang ginawa.  At tayo ay yuyukod sa harap Niya sa pagsamba, at tayo rin ay mamumuhay sa
kabutihan at pag-ibig sa bawat isa.

Ang kahanga-hangang pag-ibig at kabutihan ng Dios ay nahayag sa kapanganakan ng Tagapagligtas.

Kapag nakita mo iyan, sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig at kaawaan, ikaw ay tatayo at
mamumuhay sa kabutihan at pag-ibig sa kapurihan ng Kanyang pangalan.

_________________________________
 

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kaming muli sa Iyong Salita.  Aming hinihiling ang Inyong pagpapala sa Salita
ng Dios sa aming mga puso.  Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus, Amen.


