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I CORINTO 8:1-3 
"ANG PAG-IBIG NA NAGPAPATIBAY" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Pakibuksan po ang inyong Biblia sa I Corinto 8.  Titingnan natin ang unang tatlong talata sa araw na 
ito. 
 
Mayroong matinding problema sa iglesia ng Corinto.  Ang mga kaanib ng iglesia ay nagpapakita ng 
paghamak sa isa’t isa.  Ang iba’y malupit na humahatol sa isa’t isa.  Matatalas na salita ay sinabi.  
May mga damdaming nasaktan.   
 
Ang iba naman ay kumilos na may tapang sa hangad na ipakita mismo ang kanilang nararamdaman.  
Mayroong pagkakahati-hati.  Hindi ito tungkol sa doktrina, bagaman si Satanas ay napakabilis sa 
paggamit ng pagkakahati-hati upang magtanim ng masamang katuruan sa gitna nila.  Isa sa 
masasamang katuruan na ipaglalaban ni apostol Pablo ay ang pagtanggi sa muling pagkabuhay.  
Ngunit ito’y hindi tungkol sa doktrina – kahit paano, hindi sa simula.  Ito’y talagang tungkol sa ano 
ang pananaw nila sa iglesia.  Hindi nila nakita ang iglesia bilang katawan ni Jesu Cristo.  Nakita nila 
ito ayon sa sarili nilang impluwensya, sa sarili nilang kapangyarihan, at sa sarili nilang paraan.  Ito 
ay nauwi sa maraming usapin.  Isa sa pinakamalaking usapin na kumakalat sa Corinto (tinalakay ito 
ng apostol sa mga kapitulong 8-10), ay ang usapin tungkol sa Cristianong kalayaan, sa pagkain ng 
pagkaing inihain sa mga paganong dius-diosan. 
 
Sa usaping ito mayroong mga kapatid na malalakas at may mga kapatid na mahihina.  Malinaw na 
nakita ng mga kapatid na malakas na walang gayong bagay gaya ng ibang dios.  Ang dius-diosan ay 
walang kabuluhan.  Ipinahayag nila, “May isang Dios.”  Ang pagkaing inihain sa dius-diosan ay 
pagkain lamang.  Naunawaan nila na ang kinain ng tao ay hindi higit na magpapabuti o 
magpapasama sa espiritual.  Sabi nila, dapat malaman ito ng lahat.  Ang kaisipan na hindi ka 
maaaring kumain ng pagkaing inihan sa dius-diosan ay walang saysay.  Ito’y magbabalik sa iglesia 
sa pagsamba sa dius-diosan.  Ang ilan sa kanila ay humantong sa pagsasabing maaari silang 
pumunta sa pista ng mga pagano na may malinis na budhi at kumain ng pagkaing inihain sa dius-
diosan. 
 
Ang mga kapatid na mahihina, sa isang katuturan, ay sumang-ayon, sa teorya man lamang, na ang 
dius-diosan ay walang kabuluhan at ang pagkaing inihain dito ay pagkain pa rin.  Alam nila iyon.  
Subalit ang kanilang budhi, gayunpaman, ay nabagabag.  Sapagkat ang kanilang budhi ay hindi 
makaalis sa dius-diosan.  Sa mga mahihinang kapatid na ito ay may ilan na may tapang na kumain 
ng mga bagay na inihain sa mga dius-diosan, pinatapang ng asal ng mga kapatid nilang malalakas.  
Ngunit nang kanilang gawin, ang kanilang budhi ay nasugatan.  Nadama nilang sila’y nadungisan.  
May ilang mahihina na hindi nagbago ng kanilang nakaugalian, ngunit nagsimula silang magbigay 
ng mabagsik na hatol laban doon sa nakakakain ng gayong pagkain.   Sa katunayan, si apostol Pablo 
mismo ay hinatulan ng mga taong ito. 
 
Kinasihan ng Banal na Espiritu, si apostol Pablo ay hinarap ang mga usaping ito sa paraang ayon sa 
katangian niya.  Hindi niya sinikap ayusin ang bawat tanong.  Hindi niya tinangkang maglagay ng 
detalyadong tuntunin sa bawat katanungan o kalayagang maiisip.  Kundi hinawakan niya ang 
problema at humanap ng prinsipyo.  Ang tunay na problema sa Corinto, sa isang katuturan, ay 
walang kinalaman sa mga bagay na inihain sa mga dius-diosan.  Hindi rin nga ito ang hindi 
pagkakasundo sa Cristianong kalayaan.  Hindi nila hinawakan ang kanilang kaalaman na may 
pagpapakumbaba at pag-ibig, kundi sa pagmamataas.  Nalimutan nila na ang Cristianong kaalaman 
ay pamamaraan ng pagtatapos, hindi sa pagtatapos sa sarili nito.  Ang Cristiano ay dapat 



2 
 

magkaroon ng kaalaman hindi lamang alang-alang sa kaalaman, kundi kaalaman na sa paraan ng 
pagpapakumbaba at pag-ibig ay magpapatibay sa kapatid sa pananampalataya.  Ang tunay na 
kaalaman ng Dios ay magpapatibay sa kapatid sa pananampalataya.  Ito ay kaalaman na kinukontrol 
ng pag-ibig. 
 
Sa mga talatang aking ipinakita sa inyo sa pasimula ng ating programa sa radyo, si apostol Pablo ay 
gumagawa ng paghahambing sa pagitan ng dalawang uri ng kaalaman at ano ang kanilang 
ibinubunga.  Sabi niya, May kaalaman na nagpapalaki ng ulo, at may kaalaman na nagpapatibay.  
Ang pag-ibig ay nagpapatibay.  May paglalaro sa mga salita.  Ang isa ay nagpapalaki ng ulo, ang isa 
ay nagpapatibay.  May kaalaman na pumuputok gaya ng lobo, pinalalaki ng hangin.  Mayroong isa 
pa na nagpapatibay sa pundasyon sa pamamagitan ng mga bato at kahoy, isang gusaling magtatagal.  
May kaalaman na nagpapalaki ng sarili, ng pagmamataas, at nagpapalawak sa kaisipan ng isang tao 
at nagtataas sa kanya sa sarili niyang paningin.  May isa pang kaalaman, ang kaalaman ng pag-ibig, 
na nagpapatibay at espiritual na nagpapalakas sa ibang tao sa loob ng iglesia.  Ang paghahambing 
ay sa pagitan, halimbawa, ng isang hot-air balloon na puno ng hangin at lumulutang (ito’y 
lumulobo), at isang parola na nakatayo sa ibabaw ng malaking bato upang ito’y magliwanag.   
 
Ngayon dapat nating maunawaan na kapag ang apostol ay nagsasalita ng kaalaman dito hindi siya 
nagsasalita tungkol sa dalawang magkaibang sistema ng paniniwala.  Ang nilalaman ng kaalaman ay 
magkatulad sa kapwa partido sa Corinto.  Sabi niya, “Nalalaman natin na tayong lahat ay may 
kaalaman.  Tayong lahat ay may parehong kaalaman.”  Hindi siya nagsasalita dito tungkol sa 
kabulaanan.  Hindi, sinasabi niyang ang nilalaman ng kanilang kaalaman ay karaniwan.  Ang 
kaalaman nila ay, una sa lahat, ang dius-diosan ay walang kabuluhan.  Alam nila iyan.  May isa 
lamang Dios.  Ang pinaka pangunahing katotohanan ng ebanghelyo ay dumating na may 
kapangyarihan.  Ang mga taga-Corinto ay namuhay sa lunsod na mapagsamba sa dius-diosan.  Sa 
kanto ng mga lansangan ay may lahat ng uring dius-diosan – mga Griyego at Romanong dios.  
Marami ang tinatawag na mga dios at mga panginoon, sabi niya.  Ngunit sila ay pinagkalooban ng 
tunay na kaalaman.  May isa lamang Dios.  Kilala nila ang Dios Ama at ang Panginoong Jesu Cristo, at 
kilala nila ang Dios bilang manlilikha, ang Dios na manunubos, at ang Dios na may hawak sa kanila 
sa sarili Niyang mga kamay. 
 
Hindi lamang iyan, kundi alam nila na ang kanilang espiritual na buhay ay hindi natatamo sa 
pamamagitan ng kanilang kinakain.  Alam nila na ito ay banal na gawa ng Dios.  Ang kahangalan ng 
mga pagano ay inalis na sa kanila – ang kahangalan, na, kapag kinain mo ito o ininom iyan mayroon 
itong espesyal na kapangyarihan.  Hindi, naunawaan nila na ang espiritual na buhay ay hindi sa 
iyong kinakain, hindi ito sa anumang ipinapahid mo, hindi ito isang bagay na iyong tinatanggap sa 
pamamagitan ng pag-uguy-ugoy at pagkanta.  Ito’y kaloob ng Dios.  Alam nila iyan.  At inilalagay nila 
ang kanilang pananampalataya sa kaalaman.  Hindi sila umuupo sa kanilang pananampalataya.  
Nag-iisip sila tungkol sa kanilang pananampalataya at dumarating sila sa isang pasya.  Ang kanilang 
pasya ay ang pagkaing inihain sa mga dius-diosan at ipinagbili ngayon sa pamilihan ay pagkain.  
Kahit na ito’y inihain sa dius-diosan, ang pagkain ay walang hiwaga o gayuma.  Ito’y isang piraso 
lamang ng pagkain.  Ito’y bahagi ng nilikha na ibinigay ng Dios upang namnamin na may 
panalangin.   
 
O, ilagay natin sa ganito.  Naipalagay nila ng wasto na ang kasalanan ay hindi sa mga bagay kundi 
ang kasalanan ay patungkol sa puso, kung paano ginamit ang isang bagay at ang layunin ng 
paggamit nito.  Tunay nga, sabi nila, sino ang hindi nakakaalam niyan? 
 
Subalit ang problema ay, bagaman ang kanilang kaalaman ay tama sa nilalaman, hindi ito ginawa na 
may tunay na pag-ibig at pagpapakumbaba sa harap ng Dios.  Ito’y nag-iisa lamang.  Ang apostol, 
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nang sabihin niyang ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay, ay 
inilalarawan doon ang isang taong mapagmalaki, taong iniisip na alam niya ang lahat, taong ang 
kaalaman ay walang halong pag-ibig ng Dios para sa kapatid.   
 
Ngayon hindi natin dapat pagkamalan.  Ang pagkakamali ay hindi sa kaalaman.  Hindi mo dapat 
isipin na may kamalian sa kaalaman sa buhay ng Cristiano.  Hindi mo dapat bilhin ang kaisipan na 
ang kaalaman at pag-ibig ay dalawang magkaibang bagay at tanging ang pag-ibig ang dapat 
pagtiwalaan.  Hindi, tinutukoy ni Pablo ang kaalaman na hindi pinaghaharian ng pag-ibig.  Ang 
Kasulatan ay hindi nagbibigay ng anino sa Cristianong kaalaman.  Sabi ni Hoseas, “Ang aking bayan 
ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman.”  Sinasabi ni apostol Pedro sa kanyang ikalawang 
sulat, kapitulo 1, tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan; ang kabutihan ng kaalaman; 
sa gayon hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating 
Panginoong Jesu-Cristo.  At nagtapos siya sa sulat na,  
“Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu-
Cristo.”  Sa katunayan, isa sa mga salita sa Kasulatan na nagpapahayag ng malapit na pag-ibig, lubos, 
tunay na pag-ibig ay ang “makilala.”  “At nakilala ni Adan ang kanyang asawa at siya'y naglihi at 
nanganak ng isang lalaki.”   
 
Hindi, ang Kasulatan ay hindi nagbibigay ng anumang pangmamaliit sa kaalaman.  Sa katotohanan, 
ang pag-ibig ay hindi makakaganap nang walang kaalaman.  Ngunit ang problema ay sa kung 
paanong ang kaalaman ay nananatili sa isip ng mga taga-Corinto.  Sinasabi sa atin ng Salita ng Dios 
na, hiwalay sa paghahari ng pag-ibig ng Dios, ang pagmamataas ang mahigpit na hahawak sa 
kaalamang iyan at gagamitin ito para sa sarili.  Ito’y magiging walang bungang kaalaman na 
nagmamalaki.  Sa ating pagmamataas, tayo ay medyo nasisiyahan sa ating mga sarili.  Ito’y 
kaalaman ng katalinunan lamang.  Ito’y kaalaman na nagiging panteorya at lumalapit sa 
katotohanan sa akademikong taguri.  Ito’y nawawalan ng bunga.  Kaya ang kapangyarihan ng 
katotohanan ay hindi nadarama.  Kundi ito’y nabubuhay sa isipan lamang, at nagpapasimulang 
gamitin ng pagmamataas ang kaalamang iyan tungkol sa pagtingin natin sa pangingibabaw ng ating 
sarili.  Ito’y huwad na kaalaman.  Itinataas nito ang kanyang sarili.  Ito ang kaalaman ng Fariseo na 
lihim na humahamak sa iba.  Ito’y kaalaman na nagpapalaki ng ulo, nagpapaangat ng ulo ng isang 
tao sa himpapawid, sa mga ulap.  Hindi niya nakikita ang kapatid.  
 
Ang paghahambing ay isang totoo, espiritual na kaalaman na kinukontrol ng pag-ibig ng Dios – ang 
kaalaman sa pag-ibig, na magpapatibay.  Ito ang tunay na pag-ibig ng Dios, kumukontrol sa 
kaalaman, kung kaya’t ang ating kaalaman ay kasangkapan upang patibayin ang kapwa kaanib sa 
katawan ni Cristo.  Si apostol Pablo ay may sinasabing katulad na katulad sa Efeso 4:15.  Doon ay 
sinasabi niya na dapat tayong humawak sa katotohanan na may pag-ibig, upang lumago tayong 
lahat sa kanya, na siyang ulo ng iglesia, samakatuwid ay si Cristo.  Ang tunay na kaalamang 
Cristiano ay yaong kaalaman na nagpapatakbo at pinangangasiwaan ng malalim na kamalayan ng 
pag-ibig ng Dios sa akin, isang patungo-sa-impierno at di karapat-dapat na makasalanan  
Samakatuwid, ito’y kaalaman na naghahangad ng ikabubuti ng aking kapatid.  Iyan ang tunay na 
kaalaman. 
 
Paano mo tataglayin ang kaalaman ng Cristianong pananampalataya, ang karaniwan, biblikal na 
katotohanan na ang Dios ay Dios at ang espiritual na buhay kay Cristo ay sa biyaya lamang lahat at 
ang kasalanan ay kasamaang nasa atin at dapat ipakilala ng Espiritu at pagsisihan?  Tayong lahat ay 
may kaalaman.  Paano nananatili ang kaalamang iyon?  Ito ba’y nakakulong sa silid ng iyong utak?  
Nagbubunga ba ito ng hangin ng espiritual na pangingibabaw sa iba?  Nakikita mo ba ang iyong 
sarili na tumitingin sa iba at sinasabing, “Nagpapasalamat ako sa Iyo, Panginoon, na hindi ako 
katulad ng ibang tao”?   
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O mayroon ka bang kaalaman ng pag-ibig na nananatili sa iyong puso, nakikita sa nasaing 
mapagtibay ang iyong kapatid – isang dakilang nasain na maaari kang masanay upang ikaw, sa 
pamamagitan ng kaalaman, ay mapalapit sa pakikisama sa Dios at pagtibayin ang iyong kapatid sa 
pananampalataya? 
 
Sabi mo, ngunit ano ang tunay na kaalaman?  Ito’y dalawang bagay.  Ito, una sa lahat, ay maunawaan 
ang kaunti man lang sa maliit nating nalalaman, kahit paano’y sa kung anong dapat malaman sa 
Dios at sa Kanyang mga daan.  Sinasabi ng apostol, “Kung ang sinuman ay nag-aakala na siya'y may 
nalalamang anuman, hindi pa niya nalalaman ang nararapat niyang malaman.”  Ang mga salitang 
iyon ay hindi nangangahulugang hindi tayo makakatiyak sa mga bagay ukol sa ating 
pananampalataya.  May nakakatakot na panganib ng relatibismo ngayon.  Sinasabi sa Cristianong 
iglesia na hindi tayo talagang makakatiyak sa anuman.  Napakaraming kaisipan at pananaw sa 
Kasulatan at napakaraming magkakaibang papanaw, na hindi natin talagang nalalaman at hindi 
maaaring maging tiyak sa anuman.  Ah, hindi! Ang kaalaman ng Kasulatan at ang kaalaman ng 
pananampalataya ay tiyak.  “Sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan,” sabi ng apostol, “at 
ako'y lubos na naniniwala….”  Sinabi ni Lucas na isinulat niya ang kanyang balita ng ebanghelyo 
(Lucas 1:4) upang malaman ang katiyakan ng mga bagay na itinuro sa gitna natin.  Kaya sinasabi ng 
Kasulatan, sundan mo ang huwaran ng mga wastong salita na narinig mo sa akin, sa 
pananampalataya at pag-ibig.  Ang pananampalatayang Cristiano ay matibay.  Ang Cristianong 
katotohanan ay ang bato sapagkat ang mga bagay na iyon ay nahayag sa Kasulatan upang malaman 
natin sila, at tayo’y itinalaga sa pagtatanggol sa kanila. 
 
Ngunit ibig itong sabihin ni apostol Pablo.  Bilang paghahambing sa lahat ng dapat malaman sa Dios, 
at bilang paghahambing sa hiwaga at sa pagkamangha na dapat pumuspos sa ating dibdib sa 
pagkakilala sa Dios – bilang paghahambing diyan, napakaliit ng ating nalalaman.  Babalikan niya ito 
sa ikalabintatlong kapitulo, kung saan sinasabi niya, Sapagkat ngayo'y malabo nating nakikita sa 
isang salamin, ngunit pagkatapos nito ay makikita natin nang mukhaan.  Ngayo'y bahagi lamang, 
ngunit pagkatapos ay mukhaan.   
 
Magiging anong labis na galak, anong kasiyahan, anong banal na pagkamangha, anong karingalan 
ito kapag humarap tayo sa Dios nang mukhaan!  Isipin na ang kaalaman na ipinagkaloob sa atin 
bilang mga Cristiano ay kaalaman ng Dios, ng Dios na buhay! Sa sandaling maunawaan mo iyan, 
makikita mo kung gaano kaimposible ito sa isang nakakakilala sa Dios na ipagmalaki ang kanyang 
kaalaman.  Ipagmalaki? 
 
Sa aklat ng Job, kapitulo 38, ang Dios ay nakipag-usap kay Job pagkatapos na ang tatlo niyang 
kaibigan, at si Job din, ay tinangkang ipaliwanag ang Kanyang mga pamamaraan.  Ang Dios ay 
nangusap kay Job sa isang ipu-ipo at sinabing, Bigkisan mo tulad sa lalaki ang iyong baywang, 
tatanungin kita at ikaw sa akin ay magsasaysay.  Nasaan ka nang ilagay ko ang mga pundasyon ng 
lupa? Sabihin mo, kung mayroon kang pang-unawa.  Ang iyong mga kaibigan ay pinagtaluhan, sabi 
ng Dios, ang mga bakit ng Aking pakikitungo sa tao.  Nilitis Ako ng iyong mga kaibigan sa hukuman 
ng katarungan ng tao.  Ang Dios na buhay.  At sumagot si Job, Narinig kita sa pakikinig ng tainga, 
ngunit ngayo'y nakikita ka ng aking mata at nagsisisi ako sa alabok at mga abo.  Ang Dios na buhay. 
 
Sa aklat ng Isaias, kapitulo 40, sinasabi ng propeta, “Sinong pumatnubay sa Espiritu ng Panginoon, o 
bilang kanyang tagapayo ay nagturo sa kanya?... Kanino nga ninyo ako itutulad, upang makatulad 
niya ako? sabi ng Banal.”  Walang makatatarok ng kanyang kaunawaan.  Ang walang katapusan, ang 
malawak, ang dalisay, ang maluwalhating kaalaman ng Dios – tumayo ka sa harap niyan.  Mayroon 
na tayo ngayon ng sinag ng ilaw, ito ay tunay at ito ay dalisay.  Ngunit ito’y kaunting sinag dahil iyan 
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lang ang kaya nating tanggapin ngayon dahil tayo’y napakaliit.  Sa liwanag na ipinagkaloob ng Dios 
sa atin, napapaluhod tayo sa pagkamangha at ipinahahayag natin, “Ako’y bata lamang, isang 
nagsisimula.  Ako’y batang paslit na naglalaro sa tubig – gaya ng tubig ng dagat.”  Ang bagyo ay 
aahon sa dalampasigan, at kapag ito’y bumaba, ang bata ay maiiwan sa isang maliit na lawa-lawaan.  
Ang bata ay maglalaro sa tubig na iyon katabi ng malawak na karagatan.  Tayo ay maliliit na bata sa 
harap ng walang hanggan, ng maluwalhati, ng dakilang Dios.  Paano tayo magmamalaki kung kaunti 
ang nauunawan natin sa Kanya sa Kanyang kamahalan? 
 
Ngunit ang tunay na kaalaman ay mapagpakumbaba rin.  Isipin ang mga lalaki sa Biblia na naging 
napakalapit sa Dios, na nakakilala sa Dios.  Anong nangyari sa kanila?  Sila ay nadurog.  Nang 
tumayo ang Dios sa harap ni Abraham at sinabing, “Ako ang iyong kalasag, ang iyong gantimpala ay 
magiging napakadakila.  Lumakad ka sa harapan ko, at maging walang kapintasan,” mababasa natin, 
“nagpatirapa si Abraham.”  Si Isaias, sa kapitulo 6, nang bigyan siya ng pangitain ng trono ng Dios, 
ng mga anghel, at ng buong kaluwalhatian, ay tumugon, “Kahabag-habag ako! Ako'y napahamak 
sapagkat ako'y lalaking may maruruming labi.” Si Pedro, nang sa wakas ay inihayag sa kanya na ang 
nabuhay na Panginoon ang nagsalita sa kanya, ay nagsabing, “Lumayo ka sa akin, sapagkat ako'y 
taong makasalanan.”  Nagmamalaki sa ating kaalaman?  Maaari lamang tayong magpakumbaba.  
Gayunman ang kaalaman ng Dios ay lumilikha sa atin ng nasaing makilala pa Siya at maging banal.     
 
Iyan, syempre, ang dahilan sa kaalamang ipinagkaloob ng Dios sa atin – upang magbunga ng 
kapakumbabaan.  Hindi upang magmalaki ka.  Hindi upang magmalaki ka sa iyong kapatid.  Hindi 
upang magtiim-bagang kapag may pagtatalo sa inyong iglesia at sasabihin mo, “Ah, alam kong tama 
ako!” Hindi! Kung mayroon ka talagang nalalaman, kung gayon ikaw ay magpapakumbaba.  At iyan 
ay mabuti.  Iyan ang wastong asal na dapat gawin sa harap ng Dios.  Ito’y ang pag-aalis ng laman ng 
iyong sarili at ang pagpupuno ng iyong sarili sa kasapatan ng Dios.  Ang Dios ay naninirahan sa 
mapagpakumbaba.  Isaias 57:15, “Sapagkat ganito ang sabi ng Mataas at Matayog na tumatahan sa 
walang hanggan, na ang pangalan ay Banal: Ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako, at 
gayundin sa may pagsisisi at mapagpakumbabang-loob, upang buhayin ang loob ng 
mapagpakumbaba, at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi.”  May maiisip ka bang 
paghahambog ng tao sa harap ng trono ng Dios?  Kaya mo ba?  Ang Kasulatan sa Isaias 2 ay 
nagsasabi sa atin, ah, hindi.  Lahat ng matayog na tingin at mapagmataas na tingin ay nawawala sa 
Kanyang presensya.  Sa pagpapakumbaba lamang tayo maaaring magpatibay sa isa’t isa sa loob ng 
iglesia. Kailangan mong bumaba.  Kailangan mong malaman ang iyong lugar sa harap ng Dios.  Sa 
gayon ay makapagtitiis ka ng matagal.  
 
Maaaring mali ang iyong kapatid.  Maaaring makapagsabi siya ng mga bagay tungkol sa iyo na hindi 
totoo.  Maaari siyang magkamali sa iyong mga motibo.  Maaari niyang maisip ang pinakamasama sa 
iyo.  Subalit may isang bagay na hindi kayang gawin ng iyong kapatid.  Hindi niya kayang malaman 
ang katotohanan tungkol sa iyo, hindi ba?  Hindi niya alam kung gaano ka kasamang makasalanan.  
Alam ng Dios iyan.  At ang Dios, kay Cristo, ay inibig tayo at pinatawad tayo at sinasabi sa atin 
ngayon na hugasan natin ang mga paa ng ating kapatid. 
 
Kapag may pagtatalo sa iglesia at magkakaibang palagay sa buhay ng Cristiano, at lumilitaw ang 
mga usapin sa pag-aasawa at may pagbabanggaan ng mga kalooban, may kaalamang nagpapalaki ng 
ulo at naghahati-hati.  At may kaalaman na nagpapatibay at nagpapalakas.  Ito ang kaalaman ng 
katotohanan, sige.   Ngunit ito ay kaalaman na lubos na nakakaunawa kung gaano kadakila ang Dios, 
at kung gaano tayo kaliit.  Ito ang kaalaman ng pag-ibig – sa Dios at sa kapatid. 
 
Mayroon ka ba ng kaalamang iyan? 
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Kung ang sinuman ay nagmamahal sa Dios, ang taong ito ay kilala niya, sabi ng apostol.  Iyan ang 
pagsubok.  Mahal mo ba ang Dios?  Hindi ko tinanong kung kilala mo ang Dios, kung mayroon kang 
karaniwang pananaw sa Dios.  Hindi ko tinanong kung may alam ka tungkol sa Dios.  Iyan ay 
mabuti! Ang tanong ko, mahal mo ba ang Dios?  Ang makilala ang Dios ay ang mahalin Siya.  Kapag 
ang isang tao ay kilala ng Dios (at iyan ang dahilan kung bakit mahal natin Siya – tayo ay dapat 
munang makilala ng Dios – ang Dios ay palaging una), ngunit yaong mga kilala ng Dios, ay ginagawa 
din Niyang makilala nila Siya.  At ang makilala Siya ay ang mahalin Siya.  Iyan ang kahulugan ng 
makilala Siya – minamahal ko Siya.  Mahal mo ba ang Dios? 
 
Ngayon, alam kong iyan ay sa biyaya.  Ngunit itatanong kong muli, Mahal mo ba Siya?  Oo, alam 
kong tayo ay makasalanan at ang masama nating pagmamataas ay nasa ugat ng lahat ng ating 
kasalanan.  Ngunit, mahal mo ba ang Dios?  Sa biyaya ng Dios, mahal mo ba Siya?  “Minamahal mo 
ba Ako?”  Nalungkot si Pedro sapagkat tatlong ulit nang sinabi sa kanya, "Minamahal mo ba ako?"  
"Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay.  Nalalaman mo na minamahal kita.”  “Oo, 
Panginoon, dahil sa Iyo, minamahal Kita.”  Ayos.  Kung gayon ay maaari mo ng simulang patibayin 
ang iyong kapatid na lalaki at babae kay Cristo.  Kung gayon ang pagkakahati-hati at panlilibak at 
kapaitan ay inaalis sa iglesia ni Cristo.  Kung gayon ang tunay na kaalaman ay handa ng gawin ang 
hangad nitong gawin. 
 
Ang kaalamang iyon na ipinagkaloob ng Dios sa atin ay hindi nilayon na hipan ang ating mga sarili 
at gawin tayong masyadong hambog.  Kundi ito’y nilayon upang gawin tayong tagapagtayo, 
handang bumaba at magpapawis at gumawa sa pagpapatibay ng kapatid, sa paghahanap kay Cristo 
sa isa’t isa, sa pag-una muna sa iba, sa pagtatanong sa iglesia:  “Anong para sa ikabubuti ng aking 
kapatid?” 
 
Anong halaga ng gayong kaalaman.  Ang Dios ay maluluwalhati.  Ang iglesia ay lalago kay Cristo.  
Ingatan nawa tayo ng Dios mula sa pagmamataas at mula sa kaalaman na nagpapalaki ng ulo.  At 
ipagkaloob nawa ng Dios sa atin ang mapagpakumbabang puso sa Kanyang harapan at ang pag-ibig 
ng Dios kung saan ay maaari tayong magpatibay, magpalakas, sa isa’t isa. 
 
 
Ama sa langit, salamat po sa Iyong salita.  Maaari mo ba ngayon itong pahiran sa aming mga puso at 
pagkalooban kami, sa pamamagitan ng pagmamahal, na patibayin ang isa’t isa sa pangalan ni Jesus, 
Amen. 
 

 


