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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Corinto 8:1-3

“Kaalaman Laban Sa Kaalaman Na May Pag-ibig”   

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Ikaw ba ay may kaalaman at kaunawaan?  Nalalaman mo ba ang Kasulatan at ang mga katotohanan
nito?  Ito ay mabuti at tunay na kapuri-puri.  Lahat ba ng mga anak ng Dios ay maisasagawa ito sa
kanilang mga sarili ng gayong kaalaman.  Ang kaalaman at kaunawaan sa Kasulatan at mabuti at
nararapat mas hanapin.  Subalit, sa kaalamang ito, mahal mo bang tunay ang Dios?  Ang iyo bang
kaalaman sa Kasulatan at sa Dios ay nakapaghuhubog sa iyo na mahalin Siya at ang iyong kapwa?  Ang
ating pag-ibig sa Dios ay hindi makapaghihiwalay mula sa ating kaalaman sa Dios sa Kanyang Salita.
Ang pagmamahal sa Dios, at sa tunay na karunungan sa Dios ay, hindi mapaghihiwalay.

Ito mismo ang punto ng Salita ng Dios na ating isasaalang alang ngayon.  Ating mababasa sa I Corinto
8:1-3,  “Ngayon tungkol sa mga bagay na inihain sa mga diosdiosan: Nalalaman natin na tayong lahat
ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo, nguni't ang pag-ibig ay nagpapatibay.  Kung ang
sinoman ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anoman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat
niyang maalaman;   Datapuwa't kung ang sinoman ay umiibig sa Dios, ay kilala niya ang gayon.”  Hindi
natin maipagmamalaki ang ating karunungan sa Dios sa Kanyang Salita.  Magagawa nating ipagmalaki
ang ating kakayahan maging ang ipagtanggol ang katotohanan.  Subalit kung ang karunungang ito sa
Dios ay hindi napapanahon sa ating pag-ibig sa Dios at sa kapwa, ibig sabihin ang karunungang ito ay
walang kabuluhan.  “Kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang
mga bundok, datapuwa't wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan”  ay ang ating natutuhan sa
I Corinto 13:2.  At ito rin ang ating natutuhan dito sa paksang ito ng II Corinto 8.

Ang ating kaalaman sa Salita ng Dios ay dapat palaging magkapareha na may pag-ibig sa ating mga
kapatid sa Panginoon.  Kapag ganito, ating malalaman kung paano mamuhay sa buong nasasakupan
ng kalayaang Cristianismo.  Ito ang tunay na paksa ng kabanatang ito:  Cristianong kalayaan – ito ang
nasasakupang buhay kung saan ang mga Cristiano ay nagkakaiba-iba sa kanilang pananaw; ang buhay
nila kung saan may bagay na hindi ipinipilit ayon sa idinidikta ng Salita ng Dios.  Natutuhan natin ito
sa paksang kaugnay sa nangyayari sa iglesia sa panahon ni Pablo.  Isa sa pangunahing usapin ng
debate ay ang pagkain ng mga karne na inihandog sa mga dios-diosan, na malinaw naman sa talatang
1 ng kabanata na ating nabasa.

Sa lahat ng mga usapin na sumibol sa iglesia, ang mga usaping ito ay hindi madaling makilala.  Noong
unang mga panahon ang mga Cristiano ay nabubuhay sa kultura na ibinigay ng buo sa pagsamba sa
mga dios ng pagano.  Ang Asia menor ay napaiimbabawan ng mga Griyego.   Sa mga siyudad
nakatindig ang mga iglesia, kaya naman, maraming bahagi nito ang naglingkod sa mga dios ng Griyego
at mga diosa.  Marami sa malalaking siyudad ay may malalaking paghahandog ang ginagawa tuwing
umaga sa paglilingkod sa isang dios o mga dios ng siyudad na iyon.  At karamihan sa mga karne ng
mga handog ay dinadala at ibinebenta sa mga pamilihan ng siyudad na iyon.  Silang mga nagtutungo
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sa pamilihan upang bumili ng kanilang karne, ay samakatuwid nakatitiyak na ito ay inialay sa
dios-diosan.

Subalit ito ay bahagi lamang ng usapin na sangkot ang pagkain ng mga karne na inihandog sa mga
dios-diosan.  Gayondin, karamihan sa mga siyudad ay may mga handaan at kapistahang ginagawa sa
mga paligid ng templo.  Dito kung saan karamihan sa mga lugar pamilihan ay matatagpuan.  Marahil
ang mga handaan at kapistahan ay katulad sa mga restaurant at kapihan kahit ngayon na napapaligiran
ng mga negosyo.

Ang usapin sa unang iglesia ay ito:  Makakadalo ba sa gayong handaan ang isang Cristiano, o
makakabili ng gayong karne sa pamilihan at pagkatapos ay kakainin ang inihandog sa paganong dios?
Sa palaging usapin sa iglesia, may mga taong magkakaiba ng pananaw sa lahat ng mga bagay.  Sinabi
ng Judyo,  “Hindi, hindi ka dapat kumain ng karneng iyan.  Kasi, ang karneng iyan ay inihandog sa
paglilingkod sa dios-diosan.”  At sa Lumang Tipan, totoo rin, ang mga Judyo ay hindi makakakain ng
mga karne na inihandog sa dios-diosan.  Ang mga karneng iyon ay marumi.  Kaya sasabihin nila,
“Hindi.”

Ang mga mananampalatayang Hentil naman ay walang problema patungkol sa karne at pagkain na
itinitinda sa mga pamilihan hangga’t ito ay pagkain.  Ang tao ay hindi narumihan sa espiritu, kasi, hindi
anomang pumapasok sa bibig, kundi kung ano ang lumalabas mula sa puso ang nagpaparumi.

Si kabanatang ito, si Pablo ay sinusubukang ayusin ang usapin, na siyang pinagtatalunang mainit sa
iglesia ng Corinto.  Kanyang inilatag ang pangunahing prinsipyo ng Salita ng Dios na dapat mamahala
sa mga usapin ng kalayaang Cristiano.  At ginawa niya ito sa mga talatang ito na ating isinaalang alang.

Ang karunungan sa kanyang sarili ay nagpapahambog, subalit ang karunungan na may pag-ibig ay
nagpapatibay.  At ang prinsipyong ito ang ating isasaalang alang sa ilang sandali ngayon.

Ang karunungan ay nagpapahambog sa isang tao sa kayabangan.  Anong karunungan?  Anomang
karunungan ay magagawa iyan.  Hindi ang karunungan sa sarili niya ang mali.  Kundi ang kasalanan
na nasa tao, at ang kasalanan ay nagpapahambog sa isang tao sa kayabangan.  Pera, kapangyarihan,
kasikatan, at awtoridad ay makagagawa din ng gayong bagay.  Kahit pa ang isang tao ay may higit
kaysa sa iba, siya ay mawawalan ng kabuluhan at kayabangan tungkol dito.  At ito ay walang pinag-iba
sa karunungan.  Ang taong matalino, ang taong may edukasyon, ang tao na siyang maalam sa mga
sining, ay minsan nakakaramdam sa kanyang sarili na siya ay higit na mataas kaysa sa mga walang
alam.  Siya ay nakapaghahambog sa karunungang ito at nagpapasimulang tingnan ng mababa o
maging palalo sa mga hindi talentado na may karunungan na mayroon siya.

Kaya ang karunungan sa pangkalahatan ay makakapagpa-hambog sa kanyang kayabangan.  Subalit
ang Salita ng Dios na ating isasaalang alang ngayon ay nagsasalita ng isang karunungan at kaunawaan
sa Kasulatan at ang pagsasagawa nito sa buhay.  Nang si Pablo ay sumulat sa talatang 1 ng
kabanatang ito na  “Nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman,” siya ay gumagawa ng
sanggunian sa mga kaanib ng iglesia.  At ang kaalaman tungkol sa sinasabi ni Pablo ay ang kaalaman
sa katotohanan, kaalaman sa mga prinsipyo ng Salita ng Dios, at kung paano ito isasagawa.  Sa usapin
higit sa karne na inialay sa mga dios-diosan, ito ang kaalaman na ipinagyayabang ng mga kaanib.  Sila
ay nagyayabang sa mataas na antas ng karunungan at kaunawaan sa pananampalatayang Cristiano
kaysa sa iba.  Naniniwala sila na mayroon silang “kataasan” sa mahihinang mga Cristiano na hindi
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magawang makahigit sa katotohanan na ang karne ay karne.  Kaya ang karunungan sa tekstong ito
ay ang espiritual ka kaalaman sa Salita ng Dios at kung ano ang sinasabi nito sa atin.

Ang kaalamang ito, ayon sa nakakasakit na pahayag ni Pablo, ay nagpapalalo sa kanya sa kayabangan.
Kapag ang isang tao ay may gayong kaalaman, siya ay nagiging mayabang at palalo dito.  Ngayon,
ating ipapaliwanag ito ilang saglit, subalit bago natin ito gawin, tayo ay mas mabuting maging tiyak
kung ano sinasabi ni Pablo nang sabihin niya ang pahayag na ito.  Ayoko na ang bawat isa ay
magkamali ng unawa.  Hindi sinasabi ni Pablo na ang espiritual na kaalaman sa Kasulatan ay masamang
bagay.  Hindi pinapahina ni Pablo ang loob mo at loob ko sa mula sa pagtanggap ng Biblia at
pagbabasa nito at pag-aaral nito.  Hindi niya sinasabi ito at sa akin na ang kawalang malay sa Salita
ng Dios at doktrina ay mabuti kaysa sa kaalaman dahil magiging mapagpakumbaba ka.  Ito ang
binibigyang diin sa mga iglesia ngayon.  Hindi mahalaga kung alam mo ang anoman tungkol sa Dios
at kay Cristo o sa kaligtasan at iba pa.  Dapat lang tiyakin mo na mahal mo ang mga ito.  Ang
karunungan ay hindi mahalaga.  Pag-ibig ang mahalaga.  Kaya kanilang ipinaghihiwalay ang pag-ibig
mula sa kaalaman.  Dapat lamang nating maranasan ang pag-ibig at ang presensya ng Dios at ni Jesu
Cristo.  Ganito lamang ang Cristianismo.

Subalit hindi ito totoo.  May mga hinihingi ang Biblia sa iyo at sa akin na magtamo ng isang tiyakang
kaalaman at pagkatuto sa Kasulatan.  “Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman,”
sabi ng propeta.  At ang gumagawa nito, ay siyang nakauunawa ng Kasulatan at nagagawang isagawa
ito sa kanyang buhay, ito ay kapuri-puri, hindi dapat kaayawan.  Ito ang unang mahalaga.

Ang pangalawa, ang sitas na ito ay hindi sinasabing ang kaalaman sa sarili niya ay kusang
nagpapahambog sa isang tao sa kayabangan.  Sa kabaligtaran, ang tunay na kaalaman sa Dios ay
mabuti.  At hindi totoo na ang bawat tao na may kaalaman, lalo na ang espiritual na kaalaman, ay
magiging mayabang na kasamahan.  Maraming mga tao na marurunong sa Kasulatan na mga
mapagpakumbaba, na ang ugali ay katulad sa antas ng bayan ng Dios.

Kaya dapat nating iwasan ang ganitong maling pananaw kung ano ang itinuturo dito sa atin ni Pablo.

Gayonman, mayroong masidhi, masidhing babala na ibinigay sa mga talatang ito na ating isinaalang
alang.  Ang kaalaman ay nagpapahambog sa isang tao.  Ang ibig sabihin ni Pablo dito ay ito:  Kapag
ang kaalaman ay mag-isang nakatindig, ito ay palaging nagdudulot ng kapalaluan ay kayabangan.
Kahit pa sa anak ng Dios, ang isang kaalaman at kaunawaan sa Salita ng Dios at mga bagay na
espiritual, kung ang kaalaman na to ay mag-isang nakatindig, ito ay magdudulot ng isang
makasalanang kaasalan sa ibang tao.  Ito ang itinuturo ng sitas.

At laban dito, tayo ay matinding binalaan, dahil palaging may posibilidad sa ating parte sa ibang iglesia
ni Jesu Crsto na mag-isip na sila, bilang mga kaanib sa iglesia, ay may kaalaman na higit sa kaysa sa
iba.  Sila ay mas maalam, sila ay mas matalino kaysa sa iba sa mga katotohanan sa Salita ng Dios.  Mas
maraming silang alam.  Nagpapasimula nilang tingnan ang sarili bilang mga taong kakaunti na ang
buhay ay nagpapakita ng kawalang malay nila sa katotohanan ng Salita ng Dios.  Bilang resulta, ang
gayong mga tao ay nagpapasimulang  ilagay ang sarili na nasa pamantayan ng katotohanan:  kung ano
ang tama at mali sa iglesia.  Hindi nila palaging sinasabi ito, subalit ito ay kanilang iniisip at makikita
sa kaasalan na kung hindi ito gagawin, hindi ito tama, dahil,  “Nalalaman ko ang Salita ng Dios at aking
nauunawaan ang pagsasagawa nito sa buhay higit kaysa sa iba.  Tama ako at mali ka.”  At kanilang
inilalagay ang sarili ng mas mataas na nagbabantay sa iglesia at kanilang  tinitingnan ang sarili bilang
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tanggulan ng katotohanan.  Sila ay nagiging mayayabang sa kanilang kaalaman.  Sa katunayan, sila
ay nasisiyahan na gawing hangal ang iba at maliitin.

Laban sa gayon ang Biblia ay nagbibigay ng masidhing babala.  Ang Biblia ay nagsasalita sa mga banal
na ito na nagsasabi sa Santiago 4:12:  “Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, sa makatuwid
baga'y ang makapagliligtas at makapagwawasak: datapuwa't sino ka na humahatol sa iyong kapwa?”
Atin nang napansin kung ano ang isinulat ni Pablo sa talatang 2 ng I Corinto 13, isang napakahalagang
katotohanan tungkol sa mismong pag-ibig:  “At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at
maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng
buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang mga bundok, datapuwa't wala akong pag-ibig,
ay wala akong kabuluhan.”  Maaaring ako ay may kaloob na panghuhula, mauunawaan ko ang mga
hiwaga ng kaharian ng Dios, magagawa kong magtamo ng lahat ng karunungan, subalit kung ito lang
ang mayroon ako, kung ito lang mag-isa, ako’y walang kabuluhan.

Kaya ang kaalaman mag-isa ay tiyak makakapagpa-hambog sa kayabangan.  At ipinaliwanag ni Pablo
sa mga mananampalataya sa Corinto na nahulog sa ganitong pagkakasala, sa talatang 2 ng sitas na
ito sa I Corinto 8:  “Kung ang sinoman ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anoman, ay wala pang
nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman.”

Sa esensya, ito ang itinuturo ni Pablo sa talatang 2.  Ang kaalaman mag-isa ay walang kabuluhan.
Hindi ito mapapakinabangan.  Subalit kapag ang kaalaman ay hinaluan ng pag-ibig,  ito ay nagkakaroon
ng isang bagong pananaw.  Ang kaalaman ay dapat palagi at kinabibilangan ng pag-ibig.  Bakit?  Dahil
sa kalikasan ng pag-ibig.  Hindi ang sarili ang hinahanap ng pag-ibig.  Ang pag-ibig ay hindi iniisip ang
sarili.  Ang pag-ibig ay palaging ang hangad ay ang pangangalaga tungkol sa ninanais at
pangangailangan ng iba.  Basahin mo ang sinasabi ni Pablo tungkol sa pag-ibig sa I Corinto 13 ay iyong
makikita na ang pag-ibig ay palaging nakatingin sa iba at hindi sa sarili, kundi sa ibang tao.  Ito ang
kalikasan ng pag-ibig.

At ito ay dahil ang pag-ibig ay ang nagbibigkis sa atin kasama ang ibang nananampalataya.  Dinadala
tayo ng pag-ibig sa bawat isa bilang mga kasamang mga kaanib sa katawan ng ating Panginoong Jesu
Cristo.  Dinadala tayo ng pag-ibig sa bawat isa upang ating isipin ang kapakanan ng iba at kanilang
kabutihan.  Ito ay hindi nagbabago.  Ito ay tulad sa bato.  Ito ay nagsisilbing bigkis sa dalawa at higit
pa upang pagsamahin.  At ginagawa ito sa paraang tayo ay hindi mapaghihiwalay sa taong ito o sa mga
taong iyon upang ating nasain ng higit sa anopaman, ang kanilang kapakanan at kabutihan.

Una sa lahat, ang pag-ibig sa sitas sa ating harapan ay pag-ibig na tayo bilang mga anak ng Dios ay
para sa Kanya.  Walang tunay na makapagmamahal sa Dios nang wala ang Dios.  Walang tunay na
pag-ibig nang hiwalay sa Kanya.  Ang ating teskto ay nagsasalita ng pag-ibig na ito ng Dios sa talatang
3,  “Datapuwa't kung ang sinoman ay umiibig sa Dios, ay kilala niya ang gayon.”  Dito nagsisimula ang
ating pag-ibig.  Ang Dios, sa Kanyang biyaya, ay pumili ng Kanyang bayan mula sa walang hanggan.
At Kanyang isinugo sa kanila ang Kanyang Espiritu na kumilos sa kanilang mga puso.  Ang Espiritung
ito ay nagbigay ng Kanyang pag-ibig sa iba’t ibang bayan sa atin.  Gayon minahal ng Dios ang Kanyang
bayan, na Kanyang isinugo ang nagpapanibagong siglang gawa ng Kanyang Espiritu sa kanila upang
magpasimulang ibigin nila Siya.  At nagpapasimulang hanapin nila Siya.  Nagpapasimula silang gawin
ang Kanyang kalooban.  Nais nating malugod Siya, hindi ang ating mga sarili.  Kaya naman,
nagpapasimula tayong mamuhay para sa Dios.  Minamahal natin ang Kanyang Salita at minamahal natin
ang Kanyang mga kautusan at ninanais nating gawin ang mga ito at mabuhay dito.
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Alinman ay hindi natin magagawang kaligtaan ang katotohanan na kapag minahal natin ang Dios, ito
ay kusang nangangahulugan na minamahal natin si Jesu Cristo, dahil ito ang pag-ibig – na nagbigay
ng kanyang buhay sa kanyang mga kaibigan.  Ang Dios, sa Kanyang pag-ibig sa atin, ay isinugo ang
Kanyang tanging Anak sa sanlibutang ito.  At si Jesu Cristo, sa Kanyang pag-ibig para sa atin, ay
pinasan Niya ang ating mga kasalanan.  Sa ginawang ito, Kanyang pinawi ang mga ito, binayaran ang
halaga para sa ating mga kasalanan, upang wala na tayo sa ilalim ng kahatulan at kamatayan.  Ganito
tayo minahal ni Jesu Cristo.

Subalit ang ating pag-ibig ay umaabot sa malayo hanggang sa Dios at kay Jesu Cristo.  Mula sa ating
kaligtasan, tayong lahat ay nagiging kaanib sa katawan ni Cristo.  Ibig sabihin lahat tayo ay kaanib ng
magkakasama sa Kanya.  Lahat ng mga anak ng Dios ay iisa kay Cristo.  Wala nang mas mahalaga
kaysa sa katotohanang ito!  Si Cristo ay walang pagpapahalaga sa isang tao kaysa sa iba.  Lahat tayo
ay mga makasalanan.  Lahat tayo ay naligtas dahil sa biyaya.  Nalalaman natin iyan.  Ito ang
pinakatampok sa lahat ng kaalaman ng Salita ng Dios.  Ang pag-ibig na mayroon tayo para sa Dios at
kay Jesu Cristo samakatuwid, ay isang pag-ibig na para sa bawat isa.  Kung walang pag-ibig sa
kapatiran, sinasabi ni Juan sa atin, wala din tunay na pag-ibig sa Dios.  Ito ang dahilan kung bakit ang
mga tagapagsalin ni King James ay isinalin ang salitang para sa pag-ibig sa talatang 1 ng sitas na ito
na “charity.”  Ang salitang “charity” ay ang tumpak na katulad na salita na ginamit sa talatang 3 subalit
isinalin ito bilang “pag-ibig.”  Sa talatang 1 kanilang isinalin ito bilang “charity” – dahil kanilang kinilala
na ang pag-ibig ay dapat maipakita sa sarili nito sa paraan ng mabubuting gawa ng pag-ibig na ating
ginagawa sa ating mga kapatid kay Cristo.

Samakatuwid, ang aking kaalaman sa Salita ng Dios, ay dapat gamitin palagi mula sa pag-ibig sa aking
kapwa.  Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo sa mga banal sa Corinto:  “Ang pag-ibig ay
nagpapatibay.  Ang pag-ibig ay nagpapalakasan dahil ito ay palaging naghahangad ng kapakanan ng
iba.”  Hinahangad nito na tulungan sila at hindi ang saktan sila; upang maunawaan sila at hindi ang
lapastanganin sila.  Ang pag-ibig ay hindi ang pagyayabang.  

Ito ay dumarating sa kaasalan.  Siya ay nagiging matulungin sa kapatid.  Siya ay makikipag
paliwanagan sa kanila ng katulad na antas at hindi kikilos na tila siya ay mas mataas na pwesto ng
hagdan kaysa sa iba.

Sa pag-ibig, tunay na kaalaman ay naipakita.  Ating gamitin ang mga banal sa Corinto na ating
halimbawa.  Sinabi ni Pablo sa mga nagmamataas sa kanilang kaalaman tungkol sa mga karne ay ito:
“Tama kayo.  Tama kayo sa inyong kaalaman.  Alam natin na ang kumain ng karne na inihandog sa
mga dios-diosan ay hindi nakakadumi sa isang tao.  Walang mali sa kumain ng karne.  Alam natin iyan.
Subalit,”  sinasabi ni Pablo sa talatang 7 ng kabanatang ito,  “may ilang tao na hindi mahihigitan ang
katotohanan na nang kunin nila ang karneng ito, sila ay kumukuha ng isang bagay na inihandog sa
paganong dios.  At ang sila ay inuusig ng kanilang mga budhi.  Naniniwala silang ito ay mali.  Lahat ng
aking kakainin ay dapat nilinis na at ibinukod para sa aking Dios, para kay Jehovah, hindi para sa mga
paganong dios.   Ang karneng ito ay marumi na, at kung kakainin ko ito, ako ay magiging marumi.  Ito
ay nakakabahala sa akin.  At nakakabahala din sa akin na ang iba sa iglesia ay walang nakikitang
kamalian sa pagkain nito.  Hindi ba nila nakikita ang nakikita ko?  Ang iglesia ay hindi namumuhay na
may kabanalan kung kakain sila ng karneng ito.”

Ngayon, ang mga kapatirang ito sa iglesia na iniisip na sila ang pinakamalakas sa katotohanan ay
pinakamahina naman.  At sinabi ni Pablo sa kanila na may kaalaman,  “Bakit ang mga kapatid na may
kaalaman ay hindi makakakain ng mga karneng ito, samantalang wala namang mali na gawin ito?”
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Bakit?  Ito ay dahil lamang mahal nila ang kanilang mga kapatid sa Panginoon.  Iwasan natin ang
gumawa ng mga bagay na makakasakit sa kapatid na may mahinang budhi.  Makakapunta ba ako sa
pamilihan at bumili ng mga karne na inihandog sa mga dios-diosan at dalhin ito sa aking bahay at
kainin ito kasama ng aking pamilya ng pribado?  Oo.  Walang kasalanan dito.  At ang aking kalayaan
sa pagkakataong ito ay hindi nangangailangang hatulan ng ibang budhi.  Silang may problema sa aking
pagkain ng karneng ito ay hindi ako mahahatulan sa aking ginagawa.  Subalit bakit kailangang lumabas
pa sa publiko at sumama sa mga kumakain ng karne sa mga kapistahan?  Ito ang nangyayari.  At ito
ay nakakapanakit ng mahihinang kapatid, dahil ang kapatid na ito ay nagalit o di naman kaya dahil siya
ay sumama sa mga malalakas na kapatiran sa pagkain laban sa kanilang sariling budhi.

Ang punto, na ang lahat ng bagay sa iglesia ay dapat gawin para sa ikatitibay ng kapatid, hindi para
sa ating sarili.  Dapat tayong magkroon ng pagnanais na tumanggi sa bagay na alang-alang lamang
sa iba, dahil mahal natin sila.  At ang kaalaman ng Dios ay nagbibigay sa atin ng mahahalagang
espiritual na bagay na dapat palaging gamitin upang magpatibay sa ating mga kapatid sa Panginoon.

Ito ang pangwakas sa usaping ito.  Ito ang hangganan ng prinsipyo sa kalayaang Cristiano.  Ang
pag-ibig ay dapat manaig.  Upang ang kaalaman ay maging kapakipakinabang at kaayaaya.  At gayon
din sa mga magkakaroon nito.

Ang pampasigla na gamitin ang kaalaman sa paraang ito ay ganito:  Ang taong gumagawa nito ay
nakakikilala sa Dios.  Kilala ng Dios ang mga nagmamahal sa Kanya at mga nagpapakita ng pag-ibig
sa kapatid.  Nakikilala sila ng Dios sa panloob na kaalaman na nakaugat sa Kanyang pag-ibig sa kanila.
Sila ang Kanyang minahal.

Ating sanayin ang ating mga sarili sa kaalaman sa Salita ng Dios.  Subalit kapag ginamit natin ang
karunungang ito, gamitin nawa natin sa pag-ibig, upang tayo ay makapagpatibay sa iba sa
pamamagitan ng ating kaalaman.

_________________________________

Manalangin tayo.

Mapagbiyaya at walang hanggang Ama sa langit, muli lumalapit kami sa Iyo pong harapan.  At muli
nagpapasalamat po kami sa Iyo na nagbigay sa amin ng Iyo pong Salita.  Gamitin ang Salitang ito Ama
na makapangyarihan sa aming puso.  Magtamo nawa kami ng kaalaman sa Salitang ito.  Subalit, sa
paggawa naming nito, magawa rin naming sanayin ang aming mga sarili sa pag-ibig sa iba – silang mga
wala sa Iyo pong iglesia at sa mga nasa loob.  At sa aming pagsasanay sa aming pag-ibig sa iba,
magamit nawa naming ang kaalaman upang tamuhin ang kapatid at upang makapagpatibay sa kanya.
At kung saan may hindi pagkakaunawaan, Ama, sa mga bagay na naaayon sa aming kalayaan bilang
mga Cristiano, ang pag-ibig nawa ang magtagumpay.  Sa pag-ibig na ito, nasain nawa naming ang
kapakanan ng iba.  Patawarin kami kung saan kami ay nabigo at nagkasala laban po sa Iyo.  Hiling po
namin ang mga bagay na ito alang-alang kay Cristo, Amen.


