
Page 1 of  6

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Corinto 13:4-8 

“Tunay na Pag-ibig” 

ni Rev. Rodney Kleyn

Magsasalita ako ngayon sa inyo sa paksa ng pag-ibig, mula sa pina kadakilang kabanata sa Biblia sa paksang ito

(1 Cor.13:4-8):  “Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod, at magandang-loob; ang pag-ibig ay hindi nananaghili; ang

pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo.  Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kaniyang

sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama;  Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa

katotohanan;   Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis.  Ang pag-ibig ay

hindi nagkukulang kailan man.”

Sa nagdaang mga taon, ako ay nabigyan ng pribilehiyo, bilang pastor, na makapagsalita sa ilang mga kasalan,

at higit sa isang okasyon na magkasintahan pinipili ang mga talatang ito para maging sitas sa kanilang kasal.

Napakabagay nito.  Ang mga prinsipyo at kaasalan ng pag-ibig sa talatang ito ay maisasagawa sa pag-aasawa.

At ngayon, habang tinitingnan mo ang mga ito, kung ikaw ay kasal na, dapat mong suriin ang pamamaraan ng

pagmamahal mo sa iyong kabiyak.  Subalit ang pag-ibig ay mas malawak kaysa sa relasyon ng pag-aasawa.  Ang

sitas na ito ay kaugnay sa pag-ibig sa tahanan, pag-ibig sa iglesia, at pag-ibig sa lahat ng mga kaugnayan sa

buhay.

Kung tayo ay tunay na makikinabang mula sa pag-aaral na ito ng pag-ibig, may dalawang bagay na ating

kailangan.  Kailangan natin ng pagsisisi, at kailangan natin ng panata ng pag-ibig.

Sa aking pagbabasa ng mga talatang yaon, mapapansin mo kung gaano ka-negatibo ang paglalarawan sa

pag-ibig.  Si Pablo ay dumating sa isang kahanga-hangang makapangyarihang paksa ng: pag-ibig.  Bakit niya ito

inilarawan sa gayong negatibong paggamit?  Ito ay dahil hindi tayo nagmamahal ng ganito nang nararapat.  Ang

pag-ibig ay matiyaga.  Hindi tayo matiyaga ayon sa nararapat sa ating pagmamahal para sa ating mga anak.  Ang

pag-ibig, na sinabi sa atin, ay magandang-loob.  Subalit tinitingnan natin ang ating mga anak at ating nakikita na

sila ay hindi mabait nang ayon sa nararapat para sa iba.  Ang pag-ibig, ayon sa sinasabi ni Pablo, ay

mapagpahinuhod, at nagbabata ng lahat ng bagay, at naniniwala sa lahat ng mga bagay, at ating tinitingnan ang

ating pag-aasawa at ating nakikita na hindi tayo matiyaga at mapagmahal ng nararapat sa bawat isa sa iglesia.

Ang pag-ibig ay hindi nananaghili, hindi ipinagyayabang ang sarili.  At ating matatagpuan sa iglesia ang sobrang

inggitan at pagmamalaki.

Kaya naman si Pablo ay negatibo dahil sinasabi niya sa atin, una sa lahat, ang isang bagay na kailangan nating

gawin.  Kailangan nating magsisi sa ating makasalanang kaasalan kaugnay sa pag-ibig.  Kailangan natin ang

negatibong ganito upang maituwid ang ating kaasalan.

Pagkatapos, iyong mapapansin din kung paano mauunawaan ang pahayag na ito ng pag-ibig.  May sinasabi na

labinlimang bagay ang inilalarawan ni Pablo tungkol sa pag-ibig, labinlimang iba’t ibang mga bagay, tungkol sa

pag-ibig.  Ating tatanungin marahil,  “bakit marami bagay siyang sinabi?  Hindi ba’t nagpapahirap lamang ito na

maunawaan kung tungkol saan ang sinasabi n’ya?”  Isa sa mga dahilan, marahil, sapagkat bumubuo siya dito ng

isang patula, na hindi niya kaasalan.  Malimit siya ay nasa katwiran, inilalatag niya ang mga bagay karaniwan ng

paisa-isa.  Nangangailangan ng ganitong klase ng panitikan.
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Maraming kahulugang ibinigay sa pag-ibig.  Ang mga aklat at mga awitin at mga tula ay naisulat upang ilarawan

kung ano ang pag-ibig.  Subalit habang ating tinitingnan kung ano ang sinasabi ng apostol dito, ating mapapansin

na ang pag-ibig ay isang aksyon o pakilos.  Hindi lang ito isang pag-uugali, nararamdaman, isang ipinaglalaban.

Hindi lang ito mga salita.  Kundi ito ay isang bagay na ating ginagawa.  Ang salitang pag-ibig ay isang pandiwa,

at isa rin pangalan.  At sinasabi ng apostol ang mga bagay na ito upang ipaabot sa atin na magmahal at upang

utusan tayong magmahal.  Hindi sapat na maunawaan lamang natin kung ano ang pag-ibig.  Ang pag-ibig ay isang

bagay na dapat nating ginagawa.  Ito ay isang aktibong pagpapasya ng kaloobang pantao.  Kaya naman, hindi

lamang natin kilangan ng pagsisisi habang tayo ay papalapit sa sitas, kundi kailangan din nating ipanata na gawin

ang mga bagay na ito.

Ngayon, dahil maraming iba’t ibang kaisipan dito, sinubukan kong klasipikahin ang mga ito.  Nakabuo ako ng

pitong mga pangkat o pitong pamamaraan para ating makita ang sitas na ito at subukang unawain ito.  Sa ating

pagpapatuloy, kung ikaw ay may panulat at papel, maaari mong isulat ang aking pamagat.  Ang bawat isa sa

kanila ay nagsisimula sa titik P.

Preference (Higit na pagkakagusto)

Ang unang bagay na nais kong sabihin ay patungkol sa pag-ibig at higit na pagkakagusto.  Sino ang may

pagkakagusto sa iyong pag-ibig – sa iyong sarili... o sa iba?  Sa talatang 4, sinasabi ng apostol na,  “Ang pag-ibig

ay hindi nananaghili,”  at sa talatang 5:  “Ang pag-ibig ay hindi hinahanap ang kaniyang sarili.”  Ang dalawang mga

bagay na ito ay nagbibigay sa atin kung ano ang sentrong kaisipan ng pag-ibig sa sitas.  Ito ang puso nito.  Ang

pag-ibig ay hindi makasarili.  Hindi nito hinahanap ang kanyang sarili.  Ito ay ang paglaban sa pagiging makasarili,

ang isipin ang tungkol sa akin, upang magmataas, upang hanapin ang aking hangganan, upang panatilihin ang

aking mga karapatan, upang ipangatuwiran ang sarili, upang matamo kung ano ang nais ko.  Ang pag-ibig ay hindi

makasariling pagpapasyang kalooban na ilagay ako sa unahan.

Ang pag-ibig, sinasabi ng apostol, ay hindi nananaghili.  Ang iba pang salita sa pananaghili ay pagseselos.  At kung

iyong iisipin ang tungkol sa pagseselos, iyong makikita na mayroong dalawang antas (level) ito.  Ag una ay ito:

ating sinasabi  “Gusto ko kung anong meron ang taong iyon.”  Marahil may isang tao na nagkaroon ng bagong

sasakyan at sasabihin natin,  “Magandang sasakyan ito.  Gusto ko ng isa nun.”  Ang antas ng gayong pananaghili

ay tumutukoy sa mga bagay.

Subalit lumalalim din ang pananaghiling ito.  Ito ay may kinalaman sa tao na may gayong mga bagay.  Sa

pananaghili ang isang tao ay naiinggit sa kapitbahay sa pagkakaroon nito ng bagong sasakyan.  “Gusto kong

sasakyang iyon, at kung hindi ako magkakaroon nyan, ayoko na magkaroon din sya n’yon.”  Iyan ang pananaghili.

At sa pag-ibig, sinasabi ng apostol, ito ay hindi nananaghili.  Hindi nito hinahangad kung anong mayroon ang iba.

Hindi ito naiinggit sa ibang tao kung anong meron ito.

Ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lamang pag-aaway ng mga bata dahil sa mga laruan.  Kundi kapag ang Dios

ay nagsasalita tungkol sa pananaghili sa kautusan, sinasabi Niya,  “Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong

kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, at iba pa.”  Ito ang pangunahin.  Ito ang susi sa

masayang pamumuhay, upang magalak, sa kung ano ang pag-ibig.  Tinutulungan mo ang iyong sarili sa

pamamagitan ng hindi makasariling kaasalan, sa pagtulong sa iba.  Maraming hindi masiyahing tao sa sanlibutan

at sa iglesia.  At ito ang usapin sa kanilang buhay.  Nabubuhay sila para sa kanilang sarili, sila ay nagseselos, sila

ay nananaghili sa ibang tao.

Kaya, una, ang pag-ibig at higit pagkakagusto o preference.  Sino ang may pagkagustong pakikitungo sa inyong

pagmamahal?

Pride (Pagmamataas)

Pangalawa, pag-ibig at pagmamataas.  May dalawang mga bagay sa katapusan ng talatang 4 na magkasama, na

naglalarawan ng ganito.  “Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo.”  Ang maging palalo ay
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mapagmalaki.  Ang magyabang ay pagpapahayag ng iyong pagmamataas.  Ang pag-ibig ay wala sa gayong mga

bagay.  Nagyayabang ito hindi ng sarili.  Ito ang kabilang panig ng pananaghili.  Sinasabi ng pananaghili,  “Gusto

ko anomang mayroon ka.”  Ang sinasabi naman ng kayabangan,  “Dapat mong hangarin anomang mayroon ako.

Dapat mong hangarin na maging gaya ko.  Ako ba ay hindi magaling?  Hindi ba’t pinakamaganda ang nasa akin?”

At minsan ito ay lumalabas sa ating pananalita.  May isang tao na nagsasaysay ng isang kuwento at iyong isa

naman ay mas magandang isasalaysay.

Subalit sa ibang pagkakataon ito ay hindi halata.  Nakagawa tayo ng paraan kung paano pahihinain ang ating mga

kabiguan at pinalalakas ang ating mga narating.  Palaging bumabalik sa ating sarili ang anomang pag-uusap.

Mayroon tayong hindi halatang pamamaraan sa pagdadala ng ating mga gawain at ating mga anak at ating

pag-iisip.  Hindi ito ginagawa ng pag-ibig.  Ang pag-ibig ay hindi nagmamalaki.  Ang pag-ibig ay hindi palalo.  Hindi

nito ipinagyayabang ang sarili.  Hindi ito nagmamalaki o naghahambog.

Ito ay puwedeng maging isang pansariling kasalanan, subalit maaari din naman ito na maging pangkat ng

kasalanan, isang kasalanan ng iglesia.  Isipin mo ang iglesia ng Laodecia, na sinabi ng Apocalipsis 3:17:  “ko'y

mayaman, at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anoman.”  Ang wala sa iglesiang iyon

ay ang hindi makasariling pag-uugali ng pag-ibig.  Ito ang pag-ibig at pagmamataas.  Hindi nagpapalaki ng ulo

ang pag-ibig.  Ito ay nagpapalaki ng puso.

Patience (Pagtitiyaga)  

Ang pag-ibig, ayon sa apostol, ay mapagpahinuhod.  Pagkatapos sinasabi ng talatang 5, hindi ito madaling

mayamot.  At sa talatang 7 ang sabi, lahat ay binabata, lahat ng mga bagay ay tinitiis.  Ang pag-ibig at matiyaga.

May dalawang panig ito.  Sa isang panig may pagtitiyaga.  Sa orihinal, ito ay may kaisipan ng pagkakaroon ng

pagkukusa na magdala ng mga sama ng loob at pinsala, ang humakbang na lamang ng malaki sa pangit na

pag-uugali at pakikitungo ng iba.  Sinabi ng Panginoon,  “Tatanggapin ko ang anoman, papasanin ko ang anomang

bagay.”  Dinadala nito ang lahat ng bagay at tinitiis ang lahat ng bagay.  Ito ay katulad sa isang sundalo na

nakatayo sa labanan na sinasaktan at binabaril mula sa pagkabilang tagiliran.  At hindi siya gumaganti ng putok.

Subalit hindi siya namamatay.  Tinatanggap niya ito.  Ngayon, ito ay kakaibang kaisipang pang-Cristiano.  Ang

dalhin ang lahat ng bagay.  Katunayan, ang salita na ginagamit ng apostol dito sa Griyego ay isang panitikan na

nilikha na pang Cristiano.  Ito ay hindi bahagi ng kaisipan ng Griyego sa panitikan nila.  Sa kulturang Griyego hindi

ka maaaring maglagay na lamang ng anoman.  Tutukuyin mo ito.  Kung ikaw ay itinulak, itutulak mo din siya.

Gaganti ka sa kawalang katarungan na nakita mo.  Ang maging matiyaga kapag nagawan ka ng kamalian ng iba

ay ipinapalagay na kahinaan.  At ito naman ay katulad sa ating makabong lipunan.

Subalit ang Cristianong kaasalan ay ang may kinalaman sa lahat ng bagay.  Ang mananampalataya ay siyang may

pagkukusa na magkamali.  Dahil ito ang pamamaraan  ni Cristo sa pagharap sa Kanyang mga kaaway.  Siya ay

hinamak at tinanggihan.  Siya ay inakay bilang isang kordero patungo sa katayan.  Hindi Niya binuksan ang

Kanyang bibig.  Siya ay maamo at mababa.  Ganito ang kaasalan ng pag-ibig.  At ito ang isang panig ng kaisipang

ito ng katiyagaan.

Ang iba pang panig nito ay ito, na tayo ay hindi dapat madaling mairita.  Ang tinutukoy dito ng apostol ay ang

pagkagalit, na siyang kalaban ng pag-ibig.  Sa likod ng galit ay ang di-pagiging makasarili.   “Ako ay hindi

magkakamali.”  Iyong napagpasyahan na ikaw ay higit na mahalaga kaysa sa iba.  Ikaw ay higit na mahalaga

kaysa anomang bagay.  At ikaw ay nagagalit sa sinoman at nais mo siyang saktan.  Nagsasabi ka ng mga bagay

na tulad sa mga tabak patungo sa kaluluwa ng tao – mga bagay na hindi mo na mababawi.  Hindi ganito ang

kaasalan ng pag-ibig.  Nagtitiis ito at  hindi magagalitin.  Ito ay matiyaga.  Dinadala nito ang lahat ng mga bagay.

Tinitiis nito ang lahat ng bagay.  

Sa ating naturalesa, wala sa atin ang gustong pinipigil kapag ang ga bagay ay hindi umaayon sa ating plano.  Hindi

natin gustong nahuhuli ang biyahe sa paliparan.  Nais nating tulog ang sanggol buong magdamag.  Naiirita tayo

kapag ang serbisyo ng koreo ay nakawala ng tseke.  Kapag ang mga bagay ay ayon sa atin plano tayo ay
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nagmamaktol at nagre-reklamo.  Madali tayong magalit.  Subalit ang pag-ibig ay hindi magagalitin.  Kaya mayroon

tayong pag-ibig at pagtitiyaga. 

Purity (Kadalisayan)

Sa panimula ng talatang 5, ang pag-ibig ay hindi kumikilos sa sarili na di-angkop, at pagkatapos sa talatang 6,

hindi ito nagagalak sa kasalanan kundi nagagalak sa katotohanan.  Ang kadalisayan na pagkilos at kadalisayan

sa kaisipan, lalo na sa pakikitungo sa iba, ay bahagi ng pag-ibig.

Ang kumilos na di-angkop ay pagkilos ng di-nararapat – kawalang paggalang.  Makakaisip tayo ng dalawang klase

ng pananalita, dalawang klase ng pagkilos.  Nariyan ang kalaswaan at ang pinag-uusapan sa sanlibutan na

gumagapang sa pag-uusap at sa buhay ng maraming Cristiano.  Iniingatan ng pag-ibig ang kadalisayan ng

relasyon ng isang lalaki at babae sa pag-aasawa sa pamamagitan ng pagtanggi na kumilos sa gayong klase ng

di-angkop, di-dalisay na paraan.

Ang iba pang klase ng di-angkop na pagkilos ay ang kabastusan sa iba.  Napakadaling iwasan ang bawat isa na

hindi katulad natin.  Marahil hindi tayo umiismid sa iba, subalit sa ating mga puso atin silang kinasusuklaman, at

tinatawanan natin sila ng talikuran, at ginagawa nating imposibleng makipag-usap ng anomang hindi mahalaga

at sa katotohanan at pag-ibig sa kanila.  Nasaan ang pag-ibig sa gayong pagkilos?  Ang lalaki o babae na iyong

nakakaharap ay may kaluluwa.  Ang iyong kapitbahay na gumawa ng pangit na bagay, na isang manginginom,

na nang-aabuso ng kanyang asawa, na hindi tumatagal sa trabaho – ang taong iyon ay may kaluluwa.  Ang taong

walang tirahan na nakikita mong natutulog sa upuan sa gilid ng kalsada, siya man ay may kaluluwa.  At kung iyong

hinamak siya sa iyong puso, ginagawa mong imposible ang kausapin siya ng evangelio na may pag-ibig.  Ang

pag-ibig ay hindi bastos.  Hindi siya kumikilos nang di-angkop.

At pagkatapos sa talatang 6, ang pag-ibig ay hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan.  Ang

magalak sa kalikuan ay paghanap ng kaligayahan sa kasalanan.  Hindi tinitingnan ng pag-ibig ang kasalanan na

paraan ng kasiyahan at libangan.  Subalit ang pag-ibig ay hindi, nagagalak sa mga kasalanan ng ibang tao.

Minsan ating hinihiling na sana saktan ng isang tao ang sarili dahil sa kasalanan.  Siguro tayo ay may bagay na

laban sa isang tao at nais nating ipakita sa kanya kung saan siya nagkamali o kung saan siya namumuhay sa

kasalanan.  Subalit hindi siya nakikinig, kaya itinataas natin ang ating mga kamay at ating sinasabi,  “Bahala ka

na sa sarili mo.”  At nagsisimula tayong umasa na siya ay mapaso, na siya ay magkaroon ng bunga mula sa

kanyang kasalanan.  Subalit ang pag-ibig ay hindi nagagalak sa kalikuan.  Iniisip ko dito ang isang tsimis, ng

palabirong dila.  Gusto nating iparada ang kasamaan ng iba.  Sino ang unang gusto sa telepono ang magsasabi

tungkol dito?  Subalit ang pag-ibig ay nagagalak hindi sa kalikuan.  Sa halip ang pag-ibig ay dalisay.  Nagagalak

ito sa katotohanan.  Nahahanap nito ang tunay na kasamahan kung saan ang katotohanan ay itinuro at kung saan

ang katotohanan ay namumuhay.  Hindi nito niyayakap basta ang sinoman.  Hindi tayo magiging kaibigan ng

sanlibutan at kaibigan ng Dios.  At ito ay isang panig ng pag-ibig na nakikigalak sa katotohanan – ang ating

relasyon sa mga di-banal.

Subalit narito ang iba pang panig nito na may kinalaman sa ating ugnayan sa bawat isa bilang mga

mananampalataya.  Sa halip na iparada ang kasamaan ng iba, ang pag-ibig ay humahanap ng mabuting bagay

sa iba na pag-uusapan – nakikigalak ito sa katotohanan.  Marahil parang ganito,  na palaging nagsasalita ng

mabuti sa iba, ay mabuting nasa paligid.  Sila ay may mabuting pananalita.  At marami kang matututunan sa

kanila tungkol sa kung ano ang pag-ibig.

Peacemaking (Tagapamayapa)

Mayroon ding apat na mga bagay sa teksto.  Pag-ibig ay magandang-loob.  Hindi ito nag-iisip ng masama.

Pinaniniwalaan nito ang lahat ng bagay.  At inaasahan nito ang lahat ng bagay.

Ang pag-ibig ay magandang-loob.  Ito ay pagkilos na tagapamayapa.  Ang kagandahang-loob ay hindi lamang

paggawa ng mabuti sa tao na mabuti sa iyo.  Kundi ang kabutihan ay tungkol sa kung paano ka gumanti sa mga
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taong nagawan ka ng mali.  Kapag ang tao ay mabuti sa iyo, madali ang maging mabuti.  Subalit ang pagsubok

ay kapag nagawan ka nila ng kamalian.  At ito ang nasa isipan ni Pablo dito.  Siya ay sumusulat sa iglesia ng

Corinto, kung saan ay may pagkakahati-hati at pag-away, at sinasabi niya,  “Maging mabuti kayo sa isa’t isa.”

Ang pag-ibig ay magandang-loob.  Ang pag-ibig ay gumaganti ng kabutihan sa kasamaan.

Pagkatapos ang pag-ibig ay hindi nag-iisip ng masama.  “Pag-iisip” ay may kaisipan ng pagtatala ng isang

mathematical calculation, paglalagay ng isang bagay sa talaan.  Ang pag-ibig ay hindi pagtatala ng kasamaan na

nagawa laban sa iyo.  Hindi nito isinusulat ang lahat ng bagay na nagawa ng sinoman.  Hindi ito nagtatago ng

alaala ng mga pananakit.  Hindi ito nagtatago ng mga bagay na nagawa ng iba – kasamaan na nagawa ng iba

laban sa iyo.  Hindi ito pinanghahawakan upang panagutin sa mga bagay na iyon.  Ito ay nagpapatawad.  Ang

pag-ibig ay lumilimot.  Ito ang pagkilos ng tagapagpayapa.

Pagkatapos ang pag-ibig ay naniniwala at umaasa sa lahat ng mga bagay.  Ang pag-ibig ay hindi mapaghinala sa

iba.  Ginagamit natin ang paghatol ng pag-ibig tungo sa ibang tao.  Naniniwala tayo sa kabutihan tungkol sa

kanila.  Inaasahan natin ang mas mabuti sa iba.  Nais natin ang mabubuting mga bagay sa iba.  Kaya sa talatang

4-6 sinasabi ng apostol ang tungkol sa pagkilos ng pag-ibig.  At ang sukatan na kanyang inilagay ay napakataas.

Hindi lamang ito nasa iyong ulo.  Hindi ito sa pag-iisip.  Hindi ito isang kaisipan, kundi ito ay isang bagay na iyong

ginagawa.  At ito ay isang bagay na maisasagawa ng bawat mananampalataya, sa bawat isa sa atin.  Ang iba’t

ibang mga bagay na ating nakita dito ay sumasapul sa iyong budhi:  ikaw ay hindi mabait, ikaw ay hindi mabuti

upang marinig ang lahat ng mga bagay, ikaw ay magagalitin, at iba pa.  Kaya kailangan nating magsisi at ipanata

ang magmahal.

Permanence (Pamamalagi)

Itinaas pa ni Pablo ng mas mataas dito ang sukatan.  Ginawa niya ito sa pagsaalang-alang ngayon, hindi ang ating

pagmamahal at ating puso at ating pagpapasya at ating kagustuhan na magmahal, kundi ang mga bagay ng iba

na na marahil ay pipigil sa ating pag-ibig, na magtatangka sa atin na magalit.  Ginawa niya ito sa talatang 7 nang

sabihin niya na dinadala ng pag-ibig ang lahat ng mga bagay, naniniwala sa lahat ng mga bagay, umaasa sa lahat

ng mga bagay.  Sasabihin mo ngayon, kailangan bang sabihin ni Pablo ito?  May isang bagay na aking makakaya.

Sa katunayan, karamihan sa mga bagay ay aking makakayanan.  Mas umiigi ako dito sa lahat ng panahon.  Pero,

lahat ng mga bagay?  May mga bagay na nais kong iwasan.  Sapat na aking pagtitiis.  Malayo na ang narating ng

pag-ibig ko.  Bakit kailangan niyang sabihin:  lahat ng mga bagay?

Ito ang sinasabi Pablo dito.  Walang dahilan upang tumigil tayo sa pagmamahal.  Ang pag-ibig ay permanente.

Walang anomang dahil para sa atin upang isuko ang pag-ibig.  Dapat nating makayanan ang bawat bagay mula

sa iba.  Nakikita mo ang ganitong klase ng pag-ibig.  Sa palagay ko ay napakagandang pagpapakita kapag ang

isang tao ay may lumpong anak o isang asawa na may sakit.  Pagkatapos ay makikita mo ang ganitong

pagmamahal.  Ginagawa nila dahil sa pag-ibig ang pakainin at kanilang damitan at inilalagay sa higaan at

binibigyan ng tuloy-tuloy na pagkalinga sa may sakit na kaanib ng kanilang pamilya.  At sasabihin mo,  “Madaling

unawain iyan.”  Ano pa ang magagawa mo?  Mayroong walang kakayahan at may karamdaman.”   Subalit, ito ang

punto.  Ito ang ibig sabihin ng pag-ibig.  At ang ating pagmamahal ay dapat sa gayong paraan sa bawat isa, dahil

mula sa espiritual na pananaw, lahat tayo ay walang-kakayahan.  Tayong lahat ay makasalanan.  At kailangang

makayanan ito ng pag-ibig.  Kailangang magpasanan ang bawat isa ng mga kahinaan.

Kaya sinasabi ni Pablo dito sa talatang 8, na ang pag-ibig ay hindi mabibigo.  Hindi niya ibig sabihin na ang

pag-ibig sa pantaong relasyon ay hindi mahihiwalay.  Subalit siya ay nagsasabi dito ng paraan ng paghahambing.

Sa naunang bahagi ng kabanata binanggit niya ang tungkol sa kabiguan at ng pagsapit ng katapusan ng propesiya

at ng pagsasalita ng mga wika at ng mga himala.  At sinasabi niya ngayon, may isang bagay, isang kaloob na

ibinigay ng Dios na hindi mawawala – na tatagal ng walang katapusan.  At ito ay ang pag-ibig.  Ang pag-ibig ay

walang katapusan dahil ang Dios man ay wala ding katapusan.

Ibig sabihin na ang pag-ibig ay mapapanaligan.  Nais natin ng maaasahan.  Nais nating magkaroon ng

kasangkapan na mapapanaligan natin, relasyon na mapapanaligan din natin.  At sinasabi ni Pablo, hindi ka bibiguin
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ng pag-ibig.  Maghahatid palagi ito ng pangako.  Ano ang pangako ng pag-ibig?  Ang pag-ibig ay nangako ng

kapayapaan sa relasyon.  Ang pag-ibig ay nangako ng kagalakan sa ating mga puso.  At tulad sa nasabi ko na

kanina, ang isang makasariling kaasalan ay hindi maghahatid ng kagalakan at hindi maghahatid ng kapayapaan.

Narito ang susi ng masayang pamumuhay sa atin mga relasyon:  pag-ibig.  Kaya mayroon tayong pamamalagi

ng pag-ibig.  Ito ay mapapanaligan at matitiis nito ang lahat ng mga bagay.

Perfection or Perfect Love (Kaganapan ng Pag-ibig)

Ang ganap na pag-ibig ay naipakita sa evangelio ng Dios kay Jesu Cristo.  Iyong mababasa ang Kasulatan ng

Lumang Tipan at iyong makikita ang paraan na ipinapakitungo ng Dios sa Kanyang mga pinili.  Ang Kanyang

pag-ibig ay mapagtiis at magandang-loob.  Natitiis Niya ang maraming mga bagay.  Kanyang dinala ang lahat ng

mga bagay mula sa Kanyang mga pinili.  Mahal ng Dios ang Kanyang bayan.  At ito ay dahil nagmamahal ang Dios

na walang katapusan kay Jesu Cristo.

Ang pag-ibig na ito ay naipamalas kay Jesu Cristo sa Kanyang pagdating.  Ganito ito inilarawan ng Mga Roma 5:8:

“Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo

ay namatay dahil sa atin.”  Makikita mo ito sa pagkilos ng Tagapagligtas nang Siya ay mabuhay sa mundo kasama

ang mga alagad at sa lahat ng layunin at kahulugan ng Kanyang pagparito.  Ito ang kaisipan ni Jesu Cristo.

Walang pagmamataas sa Kanya.  Siya ay maamo at mapagpakumbaba at mababa sa Kanyang pag-ibig.  Siya ay

mapagtiis sa Kanyang bayan.  Hindi Siya madaling magalit.  Siya ay dalisay, sa Kanyang iniisip at ginagawa sa

kanila.  Wala Siyang iniisip na masama.  Kumikilos Siya bilang tagapamayapa.

Dapat tayong magmahal ng katulad na pagmamahal, ang malaman ang pag-ibig ni Jesu Cristo.  At alam natin ito,

dahil ang pag-ibig ng Dios ay naibuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Banal na Espititu.

Tulungan nawa tayo ng Dios na kumilos sa ganitong pamamaraan ng pag-ibig.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo sa maluwalhating evangelio ng Iyong Anak na si Jesu Cristo, sa
paraan na ipinakita ng Kanyang pagmamahal sa amin, sa pagbibigay Niya ng gayong kaasalan.
Dalangin namin, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay makita rin sa paraan ng aming pamumuhay
sa bawat isa sa pag-ibig, alang-alang kay Jesus, Amen.


