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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Corinto 16:15-18

"Itinalaga Sa Paglilingkod Sa Mga Banal"

ni Rev. Carl Haak

Nahumaling.  Nakawit.  Hindi mapigil sa paggawa nito.  Inalipin.  Isang pananangan. 

Ang mga salitang iyon ay ginamit upang ipahayag ang masamang kapangyarihan ng kasalanan.  O, anong
sindak ang matatagpuan sa loob nito.  Inalipin sa mga tanikala ng kasalanang kumokontrol sa ating mga
pagnanasa.

Nakikita doon ng anak ng Dios ang sarili niyang kahangalan.  Kapag sinabi natin, patungkol sa kasalanan:
“Kaya ko ito.  Walang masamang mangyayari.  Ginagawa rin ito ng iba,” kaya si Satanas, gaya ng isang ahas
na pumupulupot sa ating buhay, kalooban, at mga pagnanasa, ay ibinabagsak tayo sa pagkagapos at
pinapasuko ang ating kalooban at pagnanasa sa kanyang mga kalayawan, at sinisira niya ang ating
kalusugan, ating buhay, ating pag-aasawa, ating mga anak.  Inalipin sa pagnanasa, inalipin sa pakikipagtalik,
inalipin sa inumin, inalipin sa droga, inalipin sa pagdidiyeta, anorexia at bulimia, inalipin sa paninigarilyo.
Tanging ang kamangha-manghang biyaya ng Dios ang makapaglalabas sa atin.

Ngunit hindi ibinigay ng Dios ang salitang iyon sa kasalanan – iyon ay, ang salitang “pagkahumaling.”
Ginagamit din ng Dios ang salita.   “Pagkahumaling.”  Ginagamit Niya ang salita upang ipahayag ang
kapangyarihan ng pag-ibig ng Dios upang manguna sa ating mga pagnanasa at sa ating mga kalooban.  Ang
makawit.  May pagkahumaling na maaari tayong lahat na magkaroon, na dapat tayong lahat ay magkaroon,
na tayong lahat ay magkakaroon, ang Dios bilang mapagbiyaya.

Mayroong malakas na kapangyarihan na aalipin sa ating kalooban na mabuti at magpapalaya sa ating
kalooban.  Ito ay pagkahumaling na lumalago din sa paggawa – sa paggawa ng mabuti.  Ito ang
pagkahumaling ng paglilingkod sa isa’t isa sa katawan ni Jesu Cristo – ang pagkahumaling na ginawa at
pinanatili ng biyaya.  Mababasa natin sa Salita ng Dios ang tungkol sa sambahayan ni Estefanas – isang
lalaking di kilala, isang sambahayang di kilala, ngunit binanggit ng Dios.  Mababasa natin itong tungkol sa
sambahayan ni Estefanas sa I Corinto 16:15:  “Mga kapatid, ngayon ay nakikiusap ako sa inyo. Nalalaman
ninyo na ang sambahayan ni Estefanas ang mga unang bunga ng Acaia, at kanilang itinalaga ang kanilang
sarili sa paglilingkod sa mga banal…”  Nais kong isaalang-alang kasama ninyo ngayon ang katotohanan ng
pagiging humaling sa paglilingkod sa mga banal.  Si Pablo ay nagbibigay ng kahanga-hangang parangal.  Siya
ay nagbibigay ng paunawa ng papuri sa sambahayan ni Estefanas na sila ay nahumaling sa paglilingkod sa
mga banal.

Ngayon, una, tingnan natin na itong kapuri-puring buhay ng paglilingkod sa iglesia ay bunga ng ebanghelyo
ng soberanong biyaya na ipinangaral ni Pablo.  O, kung ilalagay sa ibang salita, tingnan natin na ang puspos
na kaisipan, taos-puso, mayamang buhay-kongregasyon ay ang bunga ng pangangaral ng matigas, mahusay,
Reformed, biblikal na pananampalataya.  Sundan ninyo ako sa aking pag-iisip. 
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Si Pablo ay laging napapaligiran sa buo niyang paglilingkod ng grupo ng mga Cristianong matapat,
kapuri-puri, maalalahanin, mabuti, nagsasakripisyo.  Sa mga sulat ni apostol Pablo mayroon kang mahabang
listahan.  Natatandaan mo ang ilan:  Aquila at Priscila; Lucas; huwag kalimutan si Onesiforo, Gayo, Crispo,
Estefanas, Fortunato, at marami pa.  Saanman pumunta si apostol Pablo, ang buhay niya ay pinagpapala ng
mapagpakumbaba, ulirang mga banal na naglilingkod sa kanya at nagsusulong ng layunin ng ebanghelyo sa
napakaraming paraan.

Ngayon, ano ang ipinangaral ni Pablo?  Ano ang ebanghelyo na nagbubunga ng gayong kapuri-puri na
pagsasama-sama ng mga banal at gayong kapuri-puri na pag-ibig sa isa’t isa?  Ang ebanghelyo bang
ipinangaral ni Pablo ay isang tinapyasan ng mga sulok ng katotohanan upang mapagkasya ang mensahe sa
puso ng tao?  Sinubukan ba niyang ipakita ang sarili niya bilang tagapangasiwa sa relihiyon, bilang isa na
pumarito upang gumabay sa kanila sa kanilang karanasan sa Dios?  Siya ba ay isa na pumarito upang
magbuyo ng “mabuting pakiramdam” sa sangkatauhan sa puso ng mga lalaki at mga babae?  Hindi.
Napakalinaw.  Basahin itong sulat sa I Corinto.  Siya ay nagpatotoo sa ebanghelyo ng biyaya ng Dios.
Basahin ang Roma 9, ang kapitulong nakalimutan na ng napakarami ngayon, ang kapitulo sa soberano,
walang kondisyon na paghirang at makatarungang  pagtatakuwil, iyon ay, ang panukala ng Dios na ipadala
ang iba sa impierno.  Iyan ang katotohanan sa kapitulong iyon.  Iyon ang ipinangaral ni Pablo.  Ipinangaral
niya na ang pinagmumulan ng kaligtasan ay matatagpuan sa Dios at sa Dios lamang, at sa mabuting kalooban
ng Dios.  Basahin ang aklat ng Galacia.  Itinuro niya na ang pagpapawalang-sala ay sa pamamagitan ng
pananampalataya at hindi sa mga gawa ng tao.  Basahin ang Roma 6.  Itinuro ni apostol Pablo ang tungkol
sa banal, Cristianong pamumuhay bilang tanging bunga ng krus.  Basahin ang Roma 11, kung saan ay
ipinapangaral niya ang kaluwalhatian ng Dios bilang wakas ng lahat ng bagay.  Ipinangaral ni apostol Pablo
ang matibay, biblikal na ebanghelyo – ng Dios, sa pamamagitan ng Dios, sa Dios lahat ng bagay, ang
pananampalataya na ngayon ay ipinahahayag sa mga kredong Reformed.

Ngayon, anong uri ng buhay Cristiano ang ibinunga ng ganoong uri ng pangangaral at pagtuturo?  Ito ba ay
matinik na buhay Cristiano, mapagmataas na buhay-Cristiano, di-nakikialam na buhay Cristiano, isang buhay
Cristiano na nagsasabing, “mayroon kami at wala kayo”?  Ito ba ay uri ng buhay Cristiano kung saan ay
sinasabi nilang, “Huwag kayong humarang sa daan ko”?  Ito ba ay pansariling kasiyahan?   Hindi, hindi iyon
ang bunga ng pangangaral ni Pablo ng maluwalhati soberanong biyaya ng Dios! Sinabi ni Jesus na kapag ang
buhay Cristiano ay isa na naglalarawan ng matinik, pansariling kasiyahan, mapagmataas na makasalanan,
ito ay bunga lamang ng malamig, pormal, panlabas na pagkaunawa sa katotohanan.  Ito ay bunga ng
di-napigil, di-pinatay na pagmamataas.  Ito ang relihiyon ng mga Fariseo, ng mga escriba at ng mga Levita
na dumaan sa kabilang dako at iniwan ang duguang Samaritano sa kanyang dugo.

Ang katotohanan ng Reformed, biblikal na pananampalataya, ang katotohanan ng soberanong biyaya ng Dios,
kapag niyakap sa puso ng makasalanan, ay nagbubunga ng pagbabago mula sa pagka-makasarili,
pagmamahal sa sarili, gawin-mo-para-sa akin at bigyan-mo-pa-ako-nitong-sanlibutan na ugali, tungo sa
pagpapakumbaba ng mapagkumbaba, mapagmahal na banal kay Cristo.  Huwag mong palampasin iyan!
Sinasabi sa atin ng Salita ng Dios na ang katotohanan ng soberanong biyaya, kapag ipinangaral ng tama at
itinatak ng Dios sa puso, ay nagpapainit ng iyong puso, nagbubukas ng iyong kamay sa iyong
kapwa-mananampalataya, nagbibigay-liwanag sa iyong mga mata upang makita ang kanilang
pangangailangan.  Ang Reformed, biblikal na pananampalataya ay ang pinagmumulan ng buhay ng
paglilingkod – sa tahanan, sa iglesia, sa paaralan, sa buong buhay.

Sino itong si Estefanas?  Dito lang natin siya makikilala sa unang kapitulo ng I Corinto.  Ang ibig sabihin ng
pangalan niya ay “korona.”  Mayroon siyang sambahayan.  Marahil siya ay pamilyadong tao at maliwanag na
siya ay lalaking may kakayahan at impluensya.  Sinabi sa atin na siya ang unang nagbagong-loob sa rehiyon
ng Grecia, Acaia.  Iyon ay napakahalaga.  Sinabi sa atin na ang kanyang sambahayan ay kasama sa ilan sa
Corinto na personal na binautismuhan ni apostol Pablo (I Cor. 1:16).  At, panghuli, sinabi sa atin na madalas
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niyang pinalalakas muli ang espiritu ng apostol.  Marahil siya pa nga ang nagdala ng sulat ni Pablo sa mga
taga-Corinto.

Ngayon ang Banal na Espiritu ay hindi masyadong nagsasabi sa atin dahil ang tuon ay dapat narito:   kanilang
itinalaga ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga banal.  At sinasabi ni Pablo na ito ay napaka
pangkaraniwang kaalaman sa mga mananampalataya sa Corinto, sapagkat, sinasabi niya, “Nalalaman ninyo
na ang sambahayan ni Estefanas… at kanilang itinalaga ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga banal.”
Ang “paglilingkod sa mga banal” ay hindi tumutukoy dito sa tungkulin sa iglesia kundi sa tungkuling taglay
ng bawat mananampalataya bilang pari kay Cristo – ang tungkulin ng pagbibigay ng ating buhay bilang buhay
na handog sa isa’t isa.  Ito ang buhay ng paglilingkod sa ngalan ng ating kapwa Cristiano at ng paggawa ng
mabuti gaya ng ibinibigay na pagakakataon ng Panginoon sa atin para sa lahat ng tao.  Ang salita ay
tumutukoy sa malawak na hanay ng kabutihang ginawa sa pangalan ni Jesu Cristo, maging sa pisikal at
espiritual.

Wala tayong oras para mag-aral ng salita dito, ngunit ito ay tumutukoy, halimbawa, sa gawain ng
kawang-gawa (Gawa 6:1); ang mangalaga sa mga naghihirap (Rom. 15:31); sa anumang mapagmahal na
gawa, salita, o kaloob na ginawa sa iba sa pangalan ng Panginoong Jesu Cristo.  Ito ay tumutukoy sa
pamumuhay sa mga kalagayan na ibinigay ng Dios sa iyo at sa akin (sa ating tahanan, sa ating iglesia, sa
ating gawa), at pagkatapos yamang nakikita ang pangangailangan ng mga banal at sinisikap na punan ang
pangangailangang iyon – ng pagkain, sa paggagantsilyo ng medyas, sa pagdalaw sa kanila (iyon ay
napakahalaga – binibigyang-diin ni Pablo na pumunta si Estefanas upang dalawin siya at upang makita siya).
Ito ay tumutukoy sa pagiging bukas-pinto.  Ito ay tumutukoy sa mga batang lalaking tumutulong sa kanilang
ina sa kusina at pagbubukas ng pinto sa kanilang ate.  Ito ay tumutukoy sa mga salitang pampalakas-loob
sa mga kapwa-banal, sa mga pagbati.  Ito ay tumutukoy sa pagdadala ng tinapay sa isang na-ospital.  

Isipin natin sa isang sandali.  Kung ikaw ay pumasok sa bahay ni Estefanas, makakakita ka ng bunton ng mga
damit sa banda rito na ipapadala para sa pamilyang ito o para dito sa pangangailangang misyon.  Dito sa
kaha ay may tumpok ng mga lutong pagkain – huwag mong gagalawin ‘yan.  Iyan ay para sa pamilyang ito
na nagkaroon pa lamang ng anak.  May mga aklat sa banda roon na inipon para sa ikauunlad ng gawain ng
ebanghelyo sa lugar na iyon kung saan nagtatrabaho ang apostol.   Pagkatapos, sa Linggo, sa pagpunta nila
sa iglesia, masasaksihan mo ang buong pamilya na dumarating na may mabubuting gawa at salitang
nagpapalakas-loob sa kanilang kapwa-banal.  Sila ay nahuhumaling.  Sila ay nakawit na sa paglilingkod sa
mga banal.  

Hindi iyan nangangahulugan na si Estefanas ay isang panatiko, na ginagalit niya ang kanyang asawa, na hindi
siya isinasaalang-alang.  Ni ito man ay nangangahulugan na si Estefanas ay mapagpakitang-gilas – na nais
niyang gawin ito upang makita ng mga tao.  May impresyon tayo ng lubos na kapakumbabaan.  Ang tunay
na pagpapakumbaba ay ang tanging samyo na dapat maiwan sa ating paglilingkod kay Cristo.  Ngunit ang
punto ay ito:  ang pag-ibig ng Dios ay humihila sa kanyang pagnanais at kanyang kalooban.  Siya ay
nahuhumaling.  Ang pag-ibig ng Dios ay pumipilit sa kanya, ito ang may hawak sa kanya, ito ang
nagmamanipula sa kanya, ito ang nasa gitna ng kanyang pagnanais at kalooban.  Ang pag-ibig ng Dios kay
Cristo, itinanim sa kalooban, ay buhay, makapangyarihan, pumipilit na pwersa.  Ang pag-ibig ni Jesus ay hindi
isang masa ng pabigat sa ulo, kundi ito ang tamang pagkaunawa ng biblikal na katotohanan sa ulo at ngayon
ay niyayakap ng may pusong sumasampalataya.

Ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Dios na inihayag sa ebanghelyo ay ang kapangyarihan na bumabalot sa
kalooban, bumabago sa kalooban, nagbibigay-liwanag sa kalooban, gumagabay sa pagnanais, pumapasok
sa iyong kagustuhan.
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Huwag mong sabihin, “Ah, oo, ang pag-ibig ng Dios.”  Ngayon tayo ay nasa grupo ng mga kabataan at ang
asal ay bumababa sa pinakamababang antas at ang impresyong naiwan ay ganap na kawalang-bahala sa
Panginoong Jesus at ang pagyukod sa panggigipit ng mga kaibigan.  Hindi, ang pag-ibig ni Jesus ay
nanghuhumaling sa atin.  Nakakita ka na ba ng isang humaling?  Siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan,
masamang kapangyarihan ng kasalanan.  Kahit na mayroong isanlibong mga tinig na nagsasabing Tigil, hindi
siya titigil. 

Ngayon, sa positibo, nakikita mo ba ang pag-ibig ng Dios?  Ang pag-ibig ng Dios sa ebanghelyo ay nagdadala
sa atin sa ilalim ng kapangyarihan nito.  Ito ay humahatak sa puso at sa pagnanais.  Ang pagkahumaling na
ito ay isang prinsipyong pagkahumaling.  Ito ay biyaya ng Dios sa ating mga puso.  Ito ay nakaugat sa
pag-ibig kay Cristo.  Ito ay nakaugat sa pagkaunawa ng kung ano ang ginawa ng Dios, sa pamamagitan ng
biyaya, para sa atin kay Cristo.  “Ang pag-ibig ni Cristo,” sabi ng apostol (II Corinto 5:14, 15), “ang
humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat; kaya't ang
lahat ay namatay.   Siya'y namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa
para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay.”

Kaya nga ang paglilingkod sa bawat isa ay pumapawi sa sarili.  Hindi, hindi mo ako kailangang pasalamaan,
sinasabi natin.  Ayaw nga nating malaman ng iba na ginawa natin ito para sa kanila.  Bakit?  Dahil, nakita mo,
hindi ito mula sa atin.  Hindi ito dahil sa kung ano tayo, kundi dahil sa kung ano Siya at ano ang ginawa Niya
para sa atin.  Ito ay mula sa kaalaman ng walang hanggang biyaya ng Dios, ang walang kondisyong pag-ibig
ng Dios sa atin na makasalanan kay Cristo.  Mula sa pag-ibig na iyon tayo ay kumukuha at kumukuha at
kumukuha.  At, sa pagkuha natin ng pag-ibig na iyon mula kay Cristo sa pamamagitan ng biyaya sa ating
puso, tayo ay nagbibigay at nagbibigay at nagbibigay mula sa Kanyang kaganapan. 

Ito ay pag-ibig sa ating kapwa mga banal.  Si Estefanas ay nahumaling sa paglilingkod sa mga banal.  Ang
mga banal ay hindi mga taong yari sa sarili.  Sila ay matinding makasalanan na hinugasan sa dugo ni Jesu
Cristo.  Sila ay tinawag ng di-matatanggihang tawag ng Dios, at ngayon sila ay may pag-ibig sa isa’t isa,
pag-ibig na hindi isang natural na pag-ibig, hindi pag-ibig na kasiyahang pag-ibig, iyon ay, pag-ibig para doon
sa katulad ko, kundi espiritual na pag-ibig na nakaugat sa relasyon kung saan tayo ay nakatayo kay Jesu
Cristo.

Sa pag-ibig na iyon ay nakikita natin ang pagkakaiba sa pagkatao at edad at anyo at ang kita o sweldo ay
hindi mahalaga.  Dala natin ang iisang pinakamataas na pag-ibig sa Dios Ama.  Hinugasan tayo sa parehong
dugo ng Tagapagligtas.  Tayo ay binigyan ng parehong biyaya.  Tayo ay sinasalungat ng parehong kaaway.
May pareho tayong langit na tinatanaw.  Samakatuwid, iniibig natin ang isa’t isa ng maalab na pusong malinis.
Ito ay kapuri-puri sa paningin ng Dios.  Ito ang harang na dapat itaas sa bahay ng Dios.  Hindi ito ang
pinakamababang karaniwang antas.  Ito ang antas ng pagiging humaling sa paglilingkod sa kapwa-banal.
Ito ay antas ng mga gawa at mga salita na bunga ng pag-ibig ng Dios at ng pag-ibig sa isa’t isa na humihila
sa ating mga puso at hindi bumibitiw.  Ito ay pagkahumaling sa paglilingkod sa mga banal.

Ang pagkahumaling na ito ay dapat mapasalamatan sa iglesia.  Sinasabi ng apostol, “Hinihiling ko sa inyo na
kayo ay pasakop sa gayong mga tao at sa bawat isa na gumagawang kasama nila.”  Iyon ay, na inyong
kilalanin sila na gayong mga tao.

Ang pangaral na dala ni Pablo sa I Corinto 16:16-18 ay pangaral na di masyadong dapat natin, sa magkatulad
na sukat, na ikahumaling at maging masigasig gaya ni Estefanas.  Hindi, ang pangaral ay dapat natin itong
pasalamatan sa mga gayong tao.  Oo, kailangan natin itong tularan.  Dapat tayong maging mas may
kamalayan sa ating pagkatawag na maglingkod sa isa’t isa.  Ngunit ang pangaral ay ito:  ipahayag ang
pasasalamat, kilalanin ang kumikilos na biyaya ng Dios.  Ang pangangalaga at pagtulong sa kapwa-banal ay
dapat isiping mabuti sa iglesia ni Jesu Cristo.  Huwag natin itong tanggihan.  Huwag mong sabihin, “Iyan ay
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mabuti at magaling, pero mas nanaisin ko pang umupo na lamang kasama ng apostol at tiyakin na ituwid ang
kanyang teolohiya.”

Oo, ang teolohiya ay isang kahanga-hangang bagay.  Ngunit ang katotohanan ay hindi dapat maging isang
patay na bagay.  Ito ay dapat magbunga.  Kaya, sabi ng apostol, kilalanin ang kaloob na ito.  At hayaan itong
maging karaniwang paraan ng pag-iisip ng iglesia na isang bagay na lubos na pinahahalagahan.  Kapag ikaw
ay pumasok sa isang grupo ng mga tao, di-magtatagal ay malalaman mo ang pamantayan, di-magtatagal ay
matutuklasan mo kung ano ang pinahahalagahan ng grupong ito at ano ang hindi pinahahalagahan, kung ano
ang pinag-iisipang mabuti at ano ang hindi pinag-iisipang mabuti.  Ano ang mga pinag-iisipang mabuti sa
inyong iglesia?  Ano ang pinag-iisipang mabuti ng samahan ng inyong mga kabataan?  Ano ang pamantayan?
Sinasabi ni Pablo, ito ang dapat maging mataas na pamantayan, ito ang dapat pinag-iisipang mabuti:  na tayo
ay naglilingkod sa pag-ibig ng Dios sa kapwa natin mga banal.  Ito ay dapat mahusay na pinag-uusapan. 
Pasakop kayo sa gayong mga tao, sabi niya.  Ilagay ninyo ang inyong sarili sa ilalim niyon.  Sundan ang
kanilang pangunguna.  Sumunod sa kanilang mga nais.

Iyon ay nangangahulugang kusang-loob na tumulong.  Naririnig ko ba si Estefanas na nagsasabi, habang siya
ay pumapasok sa pagtitipon ng iglesia, “Ngayon, mga kapatid, mayroon ako ditong ilang damit para sa mga
banal sa Atenas.  Mayroon bang sinuman sa inyo ang papunta sa inyong negosyo sa lugar na iyon ngayong
linggong ito?”  At naririnig ko ba ang isa sa kanila na nagsasabing, “Ah, abala ako.  Mahigpit ang iskedyul.
Wala talaga akong masyadong panahon para gawin iyan, Estefanas.  Siguro sa susunod na linggo?”

O, hayaan mong pumunta ako sa inyong bahay.  Nakikita ko ba ito?  Ang iyong ina ay nagsasabi sa iyo binata
o dalaga, “Ito ay abalang linggo para sa akin.  Kailangan ko ng tutulong sa paglilinis ng banyo.  May darating
tayong bisita.  Ang Tatay ninyo ay nag-imbita ng ilang kasama.  Maaari mo ba akong tulungang ayusin ang
silid-libangan at linisin ang banyo?  Anak, maaari mo bang sunduin ang iyong nakababatang kapatid?”
Naririnig ba kitang nagsasabing, “Opo, ‘Nay, mamaya.  Gagawin ko iyan.”  At hindi mo naman ginawa.

Pasakop ka, ang iyong mga pagnanais, ang iyong oras, ang iyong sarili.  Magbigay ng tulong.  Itatanong mo,
ano ang kinalaman nito sa ebanghelyo?  Itong lahat ay may kinalaman sa ebanghelyo.  Tayo ay dapat
mahumaling sa paglilingkod sa mga banal.  Walang bayad nating natanggap, walang bayad din nating naisin
na ipahayag ang ating pag-ibig sa Tagapagligtas.  Pahalagahan ang espiritung ito sa iglesia.  

Turuan natin ang isa’t isa sa paglilingkod sa mga banal.  Itinuturo ni Estefanas  ang mga bagay na ito sa
kanyang pamilya.  Nabasa natin ang tungkol sa sambahayan ni Estefanas.  Ngayon, ipagusto mo sa mga bata
ang isang bagay, bagay na mabuti, habang sila ay bata pa.  Dapat mo silang ilantad sa mabubuting bagay
habang sila ay bata pa.  Ang pag-ibig sa mga banal at pagmamalasakit sa isa’t isa ay mabubuting bagay.
Ilantad mo sila doon habang sila ay napakabata pa.  Bilang pamilya dapat ninyong pag-usapan ang tungkol
sa mga pangangailangan ng mga banal at kung paano kayo makakatulong sa kanila.  Huwag magsalita
tungkol sa kanila ng may pamimintas.  Pag-usapan kung paano ninyo sila matutulungan.  Isama mo ang
iyong maliliit na anak na lalaki at babae at mga kabataan kapag kayo ay dumadalaw sa tahanang-pahingahan
na may dalang tinapay.

Sasabihin mo, “Wala akong kamag-anak sa tahanang-pahingahan.”  Kaya?  Sa palagay mo ba maaaring may
mga Cristiano doon na nangangailangan ng kalakasan?  Pumunta ka.  Turuan mo ang maliliit mong anak na
lalaki at ang iyong mga kabataan, kung paanong tumulong sa tahanan, kung paano magpasakop sa kapwa
nila mga banal.  Mga bata, nakikita ko minsan ang nanay ninyo na nagmamadali.  Ang pinamili ay nasa
sasakyan.  Ang vacuum na panglinis ay umaandar.  Ang basahan at Windex ay nakalabas.  At ano ang
nangyayari?  Ano ang ginagawa ninyo?  Naglalaro kayo ng video game!  At nagrereklamo kayo na ang
vacuum ay bukas at hindi kayo makarinig o nagrereklamo kayo kapag siya ay naglilinis sa pagitan mo at ng
iyong video game!
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Mga magulang, ang ating mga binata ay hindi kailangan ang dagling adrenalin o pagpapakawala ng kung
anuman sa utak na nagmumula sa video game at “pumapatay.”  Kailangan nilang maramdaman ang
presensya ng pag-ibig ni Cristo na ibinigay sa pagbubukas ng kanilang mga mata at paggawa ng mabuti –
paggawa ng mabuti sa sarili nilang tahanan sa kanilang ina.

Pahalagahan natin ito.  Hikayatin natin ito.  Ito ang pamantayan.  Ito ay nagpapaginhawa.  Sinasabi ni Pablo
na madalas siyang pinapaginhawa ni Estefanas.  Oo, si Pablo.  Si Pablo, ang kasintigas ng bato, ang tapat,
ang di-mapasukong si Pablo.  Hindi mo maiisip na kakailanganin niya ng pampalakas-loob, di ba?  Ah, oo.
Ang pinakamalakas sa iglesia ay nananangan sa pag-ibig at pagpapasigla ng ibang mga kaanib.  Ito ay
nagpapaginhawa.  Naiisip ko na kung paano ito nakakaginhawa kay Pablo, na nakaranas ng gayong kasawian,
na maya’t maya ay nakakaranas ng pangil ng sanlibutan at lantad sa pagkamuhi habang ipinangangaral niya
si Cristo.  Gaano siya napaginhawa nilang mga naglilingkod sa mga banal.  Sa paglilingkod ang Kanyang
biyaya ay naglingkod sa atin.  Si Estefanas ay pinagpala ni Cristo sa pagbibigay sa mga kapwa niya
mananampalataya – dahil ang kanyang Panginoon ang gumagawa sa kanya at nagsasabing, “Estefanas, ikaw
ay naging tapat sa kaunting bagay.  Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon.”

________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, pinasasalamatan Ka namin sa Salita.  Gamitin mo ito sa aming puso.  Sa pangalan ni Jesus,
Amen.


