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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 10:25-37

"At Sino Ang Aking Kapwa?”

ni Rev. Carl Haak

Ang pagbubulayan natin ngayon sa Salita ng Dios ay hango sa isang kilalang talinghaga na sinalita ni Jesu
Cristo.  Ito ang talinghaga na karaniwang tinatawag na ang Talinghaga ng Mabuting Samaritano.  Makikita
ninyo ito sa inyong mga Biblia sa Lucas 10:25-37.

Maraming dahilan kung bakit ang talinghagang ito ay lubos na may kaugnayan sa atin ngayon.  Maaari
natin itong tingnan mula sa pananaw ng aborsyon.  Ang bansa natin ay nagpasyang ang aborsyon ay ayon
sa batas – hanggang sa kapanganakan ng bata kung ang kalusugan ng ina ay nanganganib.  Ang
kalusugan ng ina ay ipinakakahulugang anumang kawalan ng ginhawa na magmumula sa di-nais na
pagbubuntis.  

Habang malinaw sa Kasulatan na hindi natin mailalagay sa sarili nating mga kamay ang batas, malinaw
din ang Kasulatan na hindi tayo dapat masanay sa aborsyon, na hindi tayo maaaring lumakad sa kabilang
panig, kundi tinawag tayo upang mag-iwan ng ating saksi laban sa ating bansa tungkol dito sa malaking
kasamaan ng pagpatay.  Kabilang sa kapwa na inilalagay ng Dios sa ating landas ang di pa ipinapanganak
na kapwa.  Samakatuwid, dapat tayong magpatotoo sa pamamagitan ng paggalang sa Dios.

Dapat din tayong magpatotoo sa sanlibutan ng ating paninindigan sa Salita ng Dios laban sa aborsyon sa
pamamagitan ng dalisay na sekswal na pamumuhay, sa pagtanggap sa ating mga anak bilang mga kaloob
Niya, at sa pagsasalita laban sa kasamaang ito sa ating mundo.

O ang isa pang dahilan kung bakit ang talinghagang ito ay laging may kaugnayan ay dahil, bilang mga
anak ng Dios, kailangan nating lumago sa pag-ibig sa isa’t isa.  Lagi nating kailangan ang higit na
mapagpakumbaba, mapagmahal, matalino, may gulang, mapagsakripisyong puso ni Jesu Cristo.  Lagi
tayong dapat na lumago sa pag-ibig na iyon ni Cristo na mapagpakumbabang magnanasa na ihayag sa
isa’t isa ang kahabagan at ang awa na natanggap natin mula sa ating Panginoon.  

Ang Samaritano na sinasabi ni Jesus sa Kanyang talinghaga ay isang ibang-ibang uri ng tao mula sa pari
at sa Levita.  Hindi niya kailangang maunawaan kung sino ang kanyang kapwa.  Hindi niya itinanong:
“Dapat ba akong maging mabait?  Nararapat ba sa taong ito ang aking oras?  May oras ba ako?”  Binago
ng biyaya ang kanyang puso, isipin na lang ang kahabagan na ipinakita ng Dios sa kanya, ang
pagbabagong naganap sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo, ang pagbabago sa kanyang puso.

Kaya, nais kong isaalang-alang ngayon sa loob ng ilang sandali ang talinghagang iyon, na pinaniniwalaan
kong marahil ay alam na alam ng lahat, ang talinghaga ng Mabuting Samaritano.  At nais kong gawin mula
sa pananaw ng tanong ng dalubhasa sa kautusan:  “At sino ang aking kapwa?”

Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito ng Mabuting Samaritano bilang tugon sa tanong ng isang dalubhasa
sa kautusan na nagtanong sa paraang nagmamatuwid sa sarili, “At sino ang aking kapwa?”  Maraming
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bagay ang masasabi tungkol sa talinghagang ito.  Ngunit may isang pangunahing punto sa talinghaga.
Binaliktad ni Jesus ang tanong.  Sinabi Niya ang talinghaga upang baguhin ang tanong.  Ang talinghaga
ay nagsimula sa tanong ng dalubhasa sa kautusan:  “Subalit sa pagnanais niya na ipagmatuwid ang
kanyang sarili ay sinabi kay Jesus, At sino ang aking kapwa?”  At nagtapos ang talinghaga sa tanong ni
Jesus:  “Ano sa palagay mo, alin sa tatlong ito (pari, Levita, Samaritano), ang naging kapwa tao sa
nahulog sa kamay ng mga tulisan?”  Ang Panginoon, sa talinghaga, ay hindi sinagot ang tanong ng tao,
kundi binaliktad ang tanong mula sa:  “Anong uri ng tao ang dapat kong maging kapwa?” patungo sa:
“Anong uri ng tao ako?”  Itinatanong ng dalubhasa sa kautusan “Anong uri ng tao ang aking kapwa?
Anong uri ng tao ay nararapat sa aking pag-ibig?”  Binaliktad ni Jesus ang tanong na iyon sa:  “Anong uri
ng tao ako?  Paano ko maipapakita ang pag-ibig ng Dios sa akin?  Paano ako mamumuhay bilang isa na
sumasalamin sa pag-ibig ng Dios?”  Ang diin ay wala sa iba – karapat-dapat ba sila?  Anong uri ng tao sila?
Kundi ang diin ay napunta sa sarili ko – anong uri ng tao ako bilang anak ng Dios?  Paano ko masasalamin
ang kahabagan na ipinapakita ng Dios sa akin?

Mababasa natin sa Lucas 10:25 na may isang dalubhasa sa kautusan ang tumindig upang si Jesus ay
subukin  na nagsasabi,  “Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?”
Hindi siya tapat.  Hindi niya talaga nais malaman.  Nais niyang tuksuhin, iyan ay, subukin si Jesus.  Nais
niyang bitagin si Jesus sa Kanyang mga salita.  At hindi ito nagustuhan ni Jesus.

Bilang resulta, sinabi ni Jesus sa kanya, “Hindi ka interesado sa buhay na walang hanggan.  Kundi nais
mong makaisa sa Akin.  Nais mong ipakita ang iyong kahusayan.  Nais mo Akong bitagin sa Aking mga
salita.  Kaya ibinalik ito ni Jesus sa kanya upang ipakita ang kanyang kawalang-katapatan (t. 26), “Ano
ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo?”

At sumagot siya, “Ibigin mo…. ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili.”  Bumanggit siya mula sa
Deuteronomio 6:5 at sa Levitico 19:18 at iba pa.  Kaya alam niya.  Siya, ngayon, ay inilantad ni Jesus.

Bilang resulta, ipinakita ni Jesus na ang taong ito ay hindi tapat sa kanyang tanong.  At alam ng dalubhasa
sa kautusan na siya ay nalantad at minamasdan siya ng iba at ang kanyang kapaimbabawan ay nalantad.
Kaya, ano ang ginawa niya?  Inamin ba niya ito?  Hindi!  Kundi mababasa natin, “Subalit sa pagnanais niya
na ipagmatuwid ang kanyang sarili (iyan ay, nais pa rin niyang magmukhang mabuti sa harap ng iba), ay
sinabi kay Jesus, At sino ang aking kapwa?”  Oo, sinasabi ng kautusan na dapat kong ibigin ang aking
kapwa gaya ng aking sarili.  Ngunit sino ang aking kapwa?  Sa madaling salita, sinasabi niya kay Jesus:
“Hindi iyan napakadali, Jesus.  Ang buhay ay masalimuot.  Sinasabi mo sa akin na dapat ko itong gawin,
na dapat ko lamang ibigin ang aking kapwa?  Iyan ay napakasalimuot, isang tanong na napakahirap.
Anong uri ng tao ang tugma sa kategoryang iyan?  Sino ang nararapat bilang kapwa ko?  Bawat lahi?
Bawat kulay?  Ang mga di pa ipinapanganak?  Ang taong nasa dako roon?  Anong uri ng tao siya?  Anong
uri ng tao ang karapat-dapat sa aking pag-ibig at habag?”

Ayaw ni Jesus ang tanong na iyon.  Hindi sinagot ni Jesus ang tanong na iyon.  Nagsabi si Jesus ng isang
talinghaga upang baliktarin ang tanong na iyon mula sa “Sino ang aking kapwa?” tungo sa “Anong uri ng
tao ako?”

Sinabi Niya ang kwento ng isang lalaki na iniwanan at naghihingalo sa daan ng Jerico, na tinatawag na
Madugong Daan.  Sa pagitan ng Jerusalem at Jerico isang lalaki ang nahulog sa kamay ng mga tulisan at
mga magnanakaw, walang puso at malulupit na butangero.  Hinubaran siya ng mga ito at binugbog siya
at umalis, at iniwan siyang halos patay.  Binugbog nila siya, iniwan siya upang mamatay, di-kayang
tulungan ang kanyang sarili.

Ang unang dalawang tao na dumaan ay isang pari at pagkatapos ay isang Levita.  Sila ay kapwa
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relihiyosong mga tao at aral sa Salita ng Dios.  Kapwa nila alam ang Salita at Kautusan ng Dios at
hayagang nagpapahayag na mga anak ng Dios.  Kapwa nila nalalaman ang ebanghelyo ng biyaya ng Dios.
Marahil ay nagmamadali sila upang gawin ang susunod nilang tungkuling pang-relihiyon.  At ang lalaking
sugatan, narinig ba niya silang dumarating at sinabi ba niyang, “Sa wakas, may tutulong na sa
pangngailangan ko”?  

Ngunit nabasa natin, nang makita nila siya, sila ay dumaan sa kabilang panig.  Lumakad sila paikot sa
kanya.  Inalis nila siya sa kanilang isipan.  Marahil ay dahil sa kung sino siya.  Marahil ay dahil kapwa sila
abala.  Marahil ay dahil sa takot sa mga magnanakaw.  Marahil ay magiging napakagulo at mapanganib.
Sila ay natatakot.

Ang ikatlong tao na dumaan ay isang Samaritano.  Hindi siya isang Judio.  Siya ay isang tao na minamaliit
ng mga Judio dahil sa kung sino siya.  At gayunpaman, siya ang taong inilapit kay Jesus sa pamamagitan
ng Kanyang dugo, na nilinis at binago at pinagkalooban ng pag-asa ng buhay na walang hanggan.  At
nabasa natin na nang makita niya ang lalaking ito na binugbog sa Daan ng Jerico, nahabag siya sa kanya.
At iyan ang susing kasabihan.  Nagkaroon siya ng habag sa kanya.  

Iyan ay, siya ang taong may kamalayan sa sarili niyang kaluluwa ng kahabagan ng Dios, ng di-nararapat,
kamangha-mangha, nagpapakababang awa ng Dios sa kanya bilang isang abang makasalanan upang alisin
siya sa kasalanan at kamatayan.

Narito ang isang anak ng Dios na nakakilala ng kahabagan, ng biyaya ng Dios.  At ngayon ang damdaming
nasa loob niya ay dapat din niya, sa pagpapasalamat, na ihayag ang habag na ipinakita sa kanya.  At
huminto siya.  Ang mga takot, ang kaabalahan ng kanyang iskedyul, ang kaguluhan, ang mapanganib na
gawain na nasa harapan niya sa pagtulong sa taong ito – lahat ng ito ay nangyari sa kanya kung paanong
nangyari ito sa Levita at sa pari.  Subalit ang mga alalahaning ito ay hindi naghari sa kanyang puso.
Mababasa natin, “Kanyang nilapitan siya at tinalian ang kanyang mga sugat pagkatapos buhusan ng langis
at alak. Pagkatapos isakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay-panuluyan at inalagaan.
Nang sumunod na araw, dumukot siya ng dalawang denario at ibinigay sa may-ari ng bahay-panuluyan
at sinabi niya, Alagaan mo siya, at sa anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking
pagbabalik.”

Ganap na binago ni Jesus ang tanong.  Ang tuon ay nabago.  Ang tanong tungkol sa anong uri ng tao ang
aking kapwa ay wala na sa kwento.  Ang tuon ay hindi sa lalaking naghihingalo sa daan.  Kundi ang tuon
ay sa uri ng mga tao na dumaan.  Ang unang dalawa ay walang habag.  Nasisiyahan na sila sa kanilang
sarili.  Ang oras nila ay napakahalaga.  Sila ay napakahalaga.  Sila ay lubhang magaling.  Alam ng
Samaritano sa pamamagitan ng biyaya ang ginawa ng Dios sa kanya.  Siya ay ibang uri ng tao.

Kaya, sa dulo ng talinghaga, ang tanong ay hindi:  Ngayon, ang sugatang lalaki ba ang iyong kapwa?
Hindi iyan ang tanong na iniwan ni Jesus sa dalubhasa sa kautusan.  Kundi tinanong ni Jesus, “Ano sa
palagay mo, alin sa tatlong ito, ang naging kapwa tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan?”  Sumagot
ang dalubhasa sa kautusan, “Ang nagpakitang habag sa kanya.”  At sinabi ni Jesus, “Humayo ka, at
gayundin ang gawin mo.”  Sa madaling salita, ang tanong ay hindi, Sino ang aking kapwa; sino ang aking
tutulungan?  Kundi ang tanong ay:  Sino ako?  Ako ba ay anak ng Dios?

Sinasabi ni Jesus na dapat tayong tumanggap sa Dios ng mahabaging puso.  Ito ang pangako ng Kanyang
tipan sa Ezekiel 36:26:  “Bibigyan ko kayo ng bagong puso, at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob
ninyo.”  Kaya ilagay mo ang iyong sarili sa tanong na nais ni Jesus na itanong natin habang tayo ay
nahaharap sa tawag upang ibigin ang ating kapwa.  Ang tanong ay hindi, Sino ang nararapat?  Kundi ang
tanong ay:  Anong uri ng tao ako?
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Anong uri ng tao ako?

Bilang mga tumanggap ng habag ng Dios, dapat tayong magpakita ng habag sa isa’t isa.  Ngayon, kung
wala tayo ng kahabagan ng Dios, kung wala tayong karanasan ng kapatawaran, kung gayon ay di natin
magagawa iyan.  Ito ay pagmamatuwid sa sarili at pagmamataas upang isipin na mayroon tayo ng habag
na iyan sa ating sarili.  Biyaya lamang ang nagbibigay niyan sa atin.  Biyaya lamang ang nagpapatirapa
sa iyo, ipinagkakaloob na malaman mo kung anong uri ka ng makasalanan:  makasarili, mapagmahal sa
sarili, mapagsilbi sa sarili.  Doon mo lamang malalaman ang habag at biyaya ng Dios. 

Ang Levita at ang pari ay di nalalaman ang ebanghelyo ng kahabagan at biyaya ng  Dios.  Bakit?  Iyon ba
ay dahil hindi nila kaya, sa pang-teolohiya, na ibigay sa iyo ang kahulugan ng biyaya at kahabagan ng
Dios?  Hindi, mabibigyan nila kayo ng napakagandang kahulugan nito.  Ngunit hindi nila personal na alam,
dahil sila ay matuwid sa sarili.  At ang pagiging matuwid sa sarili ay hindi maaaring mahabagin.  Ang
pagiging matuwid sa sarili ay pagturing ng matigas sa mga tao, kasintigas ng pagturing nila sa kanilang
sarili.   

Ang malalim na bisa ay makikita dito sa pari at sa Levita at sa Samaritano.  Ang isa ay hindi
makakapagpatawad malibang siya ay pinatawad.  Ang isa ay hindi makapaghahayag ng habag malibang
alam niya ng personal at araw-araw ang kahabagan ng Dios.  Ang isa ay hindi malalaman ang habag ng
Dios malibang alam niya ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili bilang makasalanang walang pag-asa.

May malalalim na katotohang pang-sikolohiya at pang-espiritual dito.  Kung ang aking kaluluwa ay nasa
kadiliman, kung naghahari sa aking puso ang pagiging matuwid sa sarili at pagmamataas at
pagpapahalaga sa sarili, kung gayon ay hindi ko maipapahayag ang habag ng Dios. Dapat ko munang
makilala ang aking sarili bilang makasalanan.  Dapat kong malaman ang Kanyang kahabagan.  At
pagkatapos naroon dapat ang pagnanasa na magpakita ng pasasalamat sa pamamagitan ng paghahayag
ng habag na ipinakita sa akin.

Binubugbog mo ba ang iyong asawa?  Matigas ka ba sa iyong mga anak?  Hindi ka makapagpatawad, lagi
itong bumabalik sa iyo, ito’y dumidikit?

Alam mo ba ang kahabagan ng Dios?  Kilala mo bang talaga kung anong uri ka ng tao?  Kilala mo ba ang
iyong sarili bilang kasuklam-suklam, mayabang, pangit na makasalanan?  At pinakitaan ka ng Dios ng
kahabagan?  Bakit hindi ka makapagpatawad?  Bakit ka galit na galit, napakatigas, at napakalupit sa iyong
mga anak at sa iyong asawa?

Natikman ng Samaritano ang biyaya ng Dios.  Ang Levita at ang pari, bagama’t sa teolohiya ay mga bihasa
sila tungkol sa biyaya ng Dios, gayunman ang pagmamataas ay nakaluklok sa kanilang mga puso.

Ang punto ng Panginoon ay ang Samaritano, ang anak ng Dios, na tumanggap ng kahabagan, ay
nagnasang ipahayag ang kahabagang iyon.  Tingnan ang mga katotohanang inilagay ni Jesus dito sa
talinghaga tungkol sa taong ito.  Ang matibay, magulong kahabagan na ipinakita niya.  Iyan ay
napakalaking bahagi ng talinghaga.  Higit na binigyang-diin ni Jesus ang punto upang may iparating
tungkol sa taong sumusunod sa Kanya.

Nabasa natin na nilapitan niya at tinalian ang mga sugat.  Nagkaroon ng dugo ang kanyang damit at ang
kanyang kamay.  Ang lalaking sugatan ay mahina.  Binuhusan ng Samaritano ng alak at langis.  Naglakad
siya upang ang lalaki ay makasakay sa sarili niyang hayop.  Dinala niya siya sa isang bahay-panuluyan.
Sinamahan niya ito buong gabi.  Maaari na sana siyang umalis.  Maaari sanang sinabi niya, “Nagawa ko
na ang bahagi ko.”  Ngunit gayunman dumukot siya sa sarili niyang bulsa at nag-iwan ng pera para sa
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patuloy na tulong at pag-aalaga.  At sinabi niya na kung mayroon pang karagdagang gastusin, babalik siya
upang bayaran.

Ang kahabagan ay paglimot-sa-sarili, sakripisyo-sa-sariling kabutihan ng puso na walang pakialam kung
anong suliranin ang kasunod.  Walang bayad ninyong natanggap, sabi ni Jesus, walang bayad na ibigay.
Mula sa kamalayan ng ginawa ng Dios sa kanya, na tinuyo ng Dios ang lahat niyang luha at tiniyak ang
kanyang mga paa mula sa pagbagsak, ninasa niyang mabuhay sa pagpapasalamat sa harap ng Dios.
Nag-alay siya ng maraming oras.  Umibig siya sa mismong gawa at katotohanan.  Sa sanlibutang ito noon
at ngayon na tungkol lahat sa Akin, sa oras Ko, sa sarili Ko, sa kagalakan Ko, sa kaligayahan Ko, huwag
mo Akong pahirapan – ang taong ito ay nagpakita ng kahabagan.

Sasabihin mo, iyan ay kamangha-mangha.  Hindi, hindi ito gayon.  Hindi kapag nakita mo ang kahabagan
ni Jesu Cristo para sa mga makasalanan, para sa mga makasalanan na ibinigay ng Dios sa Kanya.

Anong uri ka ng tao?

Ngayon, hindi mo dapat ikalito ang kahulugan nito na tayo ay nabubuhay bilang di-sumasampalataya at
masamang tao.  Kundi, ang tanong ay, ano ang naglalarawan sa iyong buhay?  Nakikita ba ng sanlibutan
sa iyo ang simpleng kagandahang-asal, ngunit kasabay nito nakikita ba nila sa iyo na namumuhay ka sa
parehong mga bagay na nabubuhay ang sanlibutan?  Nabubuhay ka ba tulad ng sa kanila – uso, sarili,
mga bagay, kalayawan?  Naririnig ba nila ang mabuting salita ni Jesu Cristo mula sa iyong mga labi?
Nakikita ba nila ang ilaw ng ebanghelyo na nagliliwanag sa paglakad mo sa buhay?  Kung gayon ay
lumalakad tayo dito sa sanlibutan, naghahanap na maihayag ang biyaya ng Dios na ipinakita sa atin.
Kaya, kapag nakita natin ang sugatang makasalanan na handang mamatay magpawalang hanggan,
naghahanap tayo ng pagkakataon upang magsalita, upang ibuhos ang langis at alak ng Salita ng Dios.
Ninanasa nating dalhin ang Salita ng mapagpakumbabang pagsaksi, marahil ng isang mahigpit na
pagsaway.  Nakikialam tayo.  Nagsasalita tayo.

Ang buhay ng mga nakay Cristo, sabi ng Panginoon, ay magiging ibang-iba mula sa sanlibutan.  Sila ay
ibang-ibang uri ng tao.  Hindi sarili ang naghahari sa kanila, kundi sila ay pinaghaharian ni Cristo.
Nagnanasa silang ipakita ang kahabagan ng Panginoon.  Ang kanilang buhay ay nakaugat sa malalim na
pagkaunawa ng ginawa ni Cristo para sa kanila.

Sabi ni Jesus, “Humayo ka, at gayundin ang gawin mo.”  Hindi, gawin at mamuhay, kundi yamang
natanggap ang biyaya, ngayon ay humayo ka at gawin.  Gayundin ang gawin mo.  Kumilos sa iyong
kaalaman.  Gamitin mo ang ipinakita sa iyo ni Cristo.  Huwag mong sabihin, “Luwalhati, aleluya! Alam ko,
papunta na ako.  Ligtas na ako at walang halaga kung paano ako mamuhay.”  Sa gayon ay nilalapastangan
mo ang Dios.

Hindi, ang biyaya ay dapat masalamin, ang biyaya ay dapat maipakita.  Humayo ka at gayundin ang gawin
mo ay nangangahulugang inaasahan ni Jesus na kung paanong natanggap natin sa Kanya, ay gagawin
din naman natin.  Ang pamantayan ng ating buhay ay hindi, Ano ang ginagawa ng ibang tao?  Ang
pamantayan ng ating buhay ay hindi, Ano ang nararapat sa ibang tao?  Ang pamantayan ng ating buhay
ay hindi, Anong uri ng tao sila?  Kundi ang usapin sa atin sa ating buhay ay:  Ano ang ginawa ng Dios para
sa akin?  Ano, ngayon, sa kalagayang ito, ang sasalamin sa ginawa ng Dios para sa akin?

Sabi ni Jesus na ang batayan ng pag-uugaling Cristiano ay laging:  Kung paano mo natanggap ang awa,
gayon ang gawin mo.  Yamang nakatanggap ng kahabagan, humayo ka at gayundin ang gawin mo.

Anong uri ka ng tao?  I Pedro 2:9, “Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari…
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sambayanang pag-aari ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na
tumawag sa inyo mula sa kadiliman, tungo sa kanyang kagila-gilalas na liwanag.”  Nakatanggap tayo ng
kahabagan.  Pinalaya tayo mula sa walang magagawang kalagayan, winasak ng ating mga kasalanan,
hubad at nakalantad.  Ang Panginoon ng biyaya lamang ay nahabag sa atin at pinagaling tayo.  Ngayon
itong banal na biyaya ay kumikilos sa atin.  Dapat din nating gawin ang gayon sa mga inilagay ng Dios sa
ating daan, sa ikaluluwalhati ng Kanyang pangalan. 

Pagpalain nawa ng Dios ang Salitang ito sa iyong puso at nawa ang Espiritu ng Dios ay manahan nang
sagana sa iyo.

_____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong banal na Salita.  At dalangin namin ang pagpapala nito sa amin sa araw na ito.
Dinggin nawa namin ang mga salita ni Jesus at, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, humayo at gayundin
ang gawin.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


