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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 At Pag-ibig”

ni Rev Wilbur G Bruinsma

Mayroon ka bang kaalaman at pagkaunawa?  Alam mo ba ang Kasulatan at mga katotohanan nito?
Mabuti.  Iyan ay mabuti at lubos na kapuri-puri.  Iyan mismo lahat ang dapat gamitin ng mga anak ng Dios
sa pagkakamit ng kaalaman.  Ang kaalaman at pagkaunawa sa Salita ng Dios ay mabuti at dapat hanapin.
Subalit, sa kaalamang iyan, tunay mo bang iniibig ang Dios?  Ang iyo bang kaalaman sa Kasulatan at sa
Dios ay nag-uudyok sa iyo upang ibigin Siya at ang iyong kapwa?  Ang pag-ibig natin sa Dios ay hindi
maaaring ihiwalay sa ating kaalaman sa Dios at sa Kanyang Salita.  Ang pag-ibig sa Dios, ang tunay na
kaalaman sa Dios, ay hindi mapaghihiwalay.  Hindi makukuha ang isa nang wala ang isa.  

Ito ang mismong punto ng Salita ng Dios na pag-aaralan natin sa araw na ito.  Mababasa natin sa I Corinto
8:1-3, “Ngayon, tungkol sa mga pagkaing inihain sa mga dios-diosan: nalalaman natin na tayong lahat ay
may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay.  Kung ang
sinuman ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, hindi pa niya nalalaman ang nararapat niyang
malaman; subalit kung ang sinuman ay nagmamahal sa Dios, ang taong ito ay kilala niya.”
Makapaghahambog tayo sa ating kaalaman sa Dios at sa Kanyang Salita.  Makapaghahambog tayo sa ating
kakayahan lalo na ang ipagtanggol ang katotohanan.  Ngunit kung ang kaalamang iyan ay hindi pinatibay
ng pag-ibig natin sa Dios at sa ating kapwa, kung gayon ay walang halaga ang kaalamang iyan.  “At kung
nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman ngunit wala akong pag-ibig, ako
ay walang kabuluhan” ang nalaman natin sa I Corinto 13:2.  At iyan din ang nalaman natin dito sa sitas
ng I Corinto 8.

Ang kaalaman natin sa Salita ng Dios ay dapat may kakambal na pag-ibig para sa ating mga kapatid sa
Panginoon.  Kapag ganoon, saka natin malalaman kung paano mamuhay sa buong bahagi ng kalayaang
Cristiano.  Iyan talaga ang paksa ng kapitulong ito:  Kalayaang Cristiano – iyan ay, ang bahagi ng buhay
kung saan ang mga Cristiano ay maaaring magkaiba sa kanilang pananaw; ang bahagi ng buhay kung
saan may isang bagay ay hindi talagang ipinag-uutos ayon sa mga idinidikta ng Salita ng Dios.  Malalaman
natin ang paksang ito kaugnay sa nangyayari sa iglesia sa panahon ni Pablo.  Isa sa mga pangunahing
usapin na pinagtatalunan ay ang pagkain ng mga pagkaing inihandog sa mga dios-diosan, na malinaw sa
talatang 1 ng kapitulong binasa natin.   

Gaya ng lahat ng usapin na nangyayari sa iglesia, ang mga usapin ay hindi laging madaling makilala.
Noong unang panahon ang mga Cristiano ay nabubuhay sa kultura na ganap na sumasamba sa mga dios
ng mga pagano.  Sa Asya Menor ay nangingibabaw ang mga taga-Grecia.  Ang mga lunsod kung saan ang
mga unang iglesia ay itinayo, samakatuwid, sa karamihang bahagi ay naglilingkod sa mga dios at mga
diosa ng Griyego.  Sa maraming pangunahing lunsod malalaking paghahandog ang ginagawa bawat umaga
bilang paglilingkod sa partikular na dios o mga dios ng lunsod na iyon.  At marami sa karne ng mga
handog na iyon ay dinadala at ipinagbibili sa mga pamilihan ng lunsod.  Ang mga pumupunta sa pamilihan
upang bumili ng karne, samakatuwid, ay medyo nakatitiyak na sila ay makakakuha ng piraso ng karne na
inihandog sa dios-diosan.
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Subalit ito ay bahagi lamang ng usaping sangkot sa pagkain ng mga karne na inihandog sa mga
dios-diosan.  Gayundin, sa marami sa mga lunsod na ito ay may mga handaan at mga pistang ginaganap
sa bakuran ng templo.  Doon makikita ang maraming pamilihan.  Marahil ang mga handaan at mga pista
ay katulad sa mga restoran at mga kapeterya sa ngayon na nakapaligid sa mga lugar ng negosyo.

Ang usapin sa unang iglesia ay ito:  Maaari bang dumalo ang isang Cristiano sa isang handaan, o bumili
ng gayong karne sa pamilihan at pagkatapos ay kumain ng inihandog sa paganong dios?  Gaya ng laging
nagiging kalagayan sa usapin sa loob ng iglesia, may mga taong magkakaiba ng palagay sa lahat ng mga
bagay.  Sabi ng mga Judio, “Hindi, hindi mo maaaring kainin ang karneng iyon.  Sa kabila ng lahat, ang
karneng iyon ay inihandog sa paglilingkod sa dios-diosan.”  At sa Lumang Tipan, ito ay totoo, ang mga
Judio ay hindi maaaring kumain ng mga karneng inihandog sa dios-diosan.  Ang mga karneng iyon ay
marumi.  Kaya sabi nila, “Hindi.”

Ang mga mananampalatayang Hentil ay walang problema tungkol sa karne at sa pagkain na ipinagbibili
sa mga pamilihan na parang walang iba kundi pagkain.  Ang tao ay hindi narurumihan sa espiritual, sa
kabila ng lahat, sa pamamagitan ng pumapasok sa bibig, kundi sa lumalabas sa puso.  

Si Pablo, sa kapitulong ito, ay sinusubukan ngayong lutasin ang usapin, isang mainit na pinagtatalunan
sa iglesia ng Corinto.  Inilalagay niya ang pangunahing prinsipyo ng Salita ng Dios na dapat mamahala sa
mga bagay tungkol sa kalayaan ng Cristiano.  At ginagawa niya iyan sa mga talatang ito na ating
pinag-aaralan.    

Ang kaalaman sa kanyang sarili ay nagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay.  At ang
prinsipyong iyan ang pag-aaralan natin sa ilang sandali ngayon.  

Ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo ng isang tao sa pagmamataas at kapalaluan.  Anong kaalaman?
Halos kahit anong kaalaman ay magagawa iyan.  Hindi sa ang kaalamang iyan mismo ay mali.  Kundi ang
kasalanan ay nasa isang tao, at mapapalaki ng kasalanan ang ulo ng isang tao sa pagmamataas.  Ang
pera, kapangyarihan, katanyagan, at kapangyarihan ay magagawa rin ito.  Kailanman na ang tao ay may
mas higit kaysa iba, maaari siyang maging mapagmalaki at palalo tungkol dito.  At wala itong kaibahan
sa kaalaman.  Ang taong may nalalaman, ang taong may pinag-aralan, ang taong may kaalaman sa liberal
arts, ay madalas na mararamdaman na siya ay mas nakatataas kaysa sa mga wala ng kanyang nalalaman.
Maaaring lumaki ang kanyang ulo sa kaalamang iyon at magsisimulang tumingin ng mababa o maging
mayabang sa mga hindi pinagkalooban ng dami ng kaalaman na kanyang natamo.  

Kaya ang kaalaman sa pangkalahatan ay nakapagpapalaki ng ulo ng isang tao sa kanyang pagmamataas.
Ngunit ang Salita ng Dios na ating pinag-aaralan ay partikular na nangungusap sa kaalaman at
pagkaunawa sa Kasulatan at ang paggamit nito sa buhay.  Nang isulat ni Pablo sa talatang 1 ng kapitulong
ito na “nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman,” sa gayon ay tinutukoy niya ang mga kaanib
ng iglesia.  At ang kaalaman na sinasabi ni Pablo ay kaalaman sa katotohanan, kaalaman sa mga prinisipyo
ng Salita ng Dios, at kung paano ito gamitin.  Sa usapin tungkol sa mga karneng inihandog sa mga
dios-diosan, ito ang kaalaman na ipinaghahambog ng ilang mga kaanib.  Ipinaghahambog nila ang mas
mataas na antas ng kaalaman at pagkaunawa sa pananampalatayang Cristiano kaysa sa iba.  Naniniwala
silang may “kalamangan” sila sa mas mahihinang Cristiano na hindi makalagpas sa katotohanang ang
karne ay karne.  Kaya ang kaalaman sa sitas na ito ay ang espiritual na kaalaman ng Salita ng Dios at ang
sinasabi nito sa atin.

Ang kaalamang iyon, tahasang isinasaad ni Pablo, ay nagpapalaki ng ulo ng isang tao.  Kapag ang isang
tao ay may gayong kaalaman, siya ay nagiging palalo at mapagmalaki dito.  Ngayon, ipapaliwanag natin
iyan sandali, ngunit bago natin iyan gawin, dapat tayong maging tiyak na tiyak kung ano ang sinasabi ni
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Pablo nang gawin niya ang pahayag na ito.  Ayaw kong hindi ito maunawaan ng sinuman.  Hindi sinasabi
ni Pablo na ang espiritual na kaalaman sa Kasulatan ay masamang bagay.  Hindi sinisira ni Pablo ang iyo
at aking loob upang kunin ang Biblia at basahin ito at pag-aralan ito.  Hindi niya sinasabi sa iyo at sa akin
na ang kamangmangan sa Salita ng Dios at aral ay mas mabuti kaysa kaalaman dahil mas gagawin ka
nitong mapagpakumbaba.   Iyan ang diin sa mundo ng iglesia ngayon.  Hindi mahalaga kung may alam
kang anuman tungkol sa Dios at kay Cristo o sa kaligtasan at iba pa.  Dapat ka lang maging tiyak na iniibig
mo sila.  Ang kaalaman ay hindi mahalaga.  Ang pag-ibig lang.  Kaya pinaghihiwalay din nila ang pag-ibig
mula sa kaalaman.  Dapat lang nating maranasan ang pag-ibig at presensya ng Dios at ni Jesu Cristo.  Ang
Cristianismo ay ganoon lamang.  

Subalit hindi iyan totoo.  Hinihingi ng Biblia sa iyo at sa akin na magkaroon tayo ng malinaw na kaalaman
at pagkatuto sa Kasulatan.  “Ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman,” sabi ng
propeta.  At ang gumagawa nito, ang nakakaunawa ng Kasulatan at kaya itong gamitin sa kanyang buhay,
ay dapat papurihan, at hindi ayawan.  Iyan ang una.

Sa pangalawa, hindi sinasabi ng sitas na ito na ang kaalaman mismo ay kusang nagpapalaki ng ulo ng
isang tao sa pagmamataas.  Sa kabaliktaran, ang tunay na kaalaman sa Dios ay isang katangian.  At hindi
totoo na ang bawat tao na may kaalaman, lalo na ang espiritual na kaalaman, ay kusang magiging
mapagmataas.  Maraming taong may kaalaman sa Kasulatan ang mapagpakumbaba, na kumikilos na
kapantay ng lahat ng mga tao ng Dios.

Kaya dapat nating iwasan ang mga maling kaisipan na ito na itinuturo ni Pablo sa atin dito.

At gayunpaman, mayroong matinding babala na ibinigay sa mga talatang pinag-aaralan natin.  Ang
kaalaman ay nagpapalaki ng ulo ng isang tao.  Ang ibig sabihin ni Pablo ay ito:  Kapag nag-iisa lang ang
kaalaman, ito ay laging nagreresulta sa pagmamataas at kayabangan.  Maging sa anak ng Dios, ang
kaalaman at pagkaunawa sa Salita ng Dios at mga bagay na espiritual, kung ang kaalamang iyon ay
nag-iisa lamang, ay magreresulta sa makasalanang pag-uugali sa iba.  Iyan ang itinuturo ng sitas na ito.

At laban diyan, dapat tayong babalaanang mabuti, dahil laging may pagkiling sa bahagi ng ilan sa loob
ng iglesia ni Jesu Cristo na isiping sila, bilang mga kaanib ng iglesia, ay mas may alam kaysa sa iba.  Sila
ay mas marunong, sila ay mas matalino kaysa kanila sa mga katotohanan ng Salita ng Dios.  Mas marami
silang alam.  Nagpapasimula nilang tingnan ang kanilang sarili bilang tanyag na tao na mga huling natitira
sa mga nakakaalam at naninindigan sa Salita ng Dios.  Ang iba sa iglesia ay maliliit lamang na tao na ang
buhay ay nagpapakita ng kanilang kamangmangan sa katotohanan ng Salita ng Dios.  Bilang resulta, ang
taong ito ay nagpapasimulang itaas ang kanyang sarili bilang pamantayan ng katotohanan:  kung ano ang
tama at ano ang mali sa loob ng iglesia.  Karaniwan nilang hindi ito sinasabi, syempre, ngunit iniisip nila
na sila ay naglalabas ng pag-uugali na kung hindi ito ginawa sa kanilang paraan kung gayon hindi ito tama,
dahil “Alam ko ang Salita ng Dios at nauunawaan ko ang gamit nito sa buhay kaysa sa iba.  Tama ako at
mali ka.”  At ang mga ito ang naglalagay sa kanilang sarili bilang bantay sa iglesia at tinitingnan nila ang
kanilang sarili bilang huling muog ng katotohanan.  Sila ay nagiging mapagmalaki sa kanilang kaalaman.
Sa katunayan, nasisiyahan silang gawing tila mangmang at maliit ang iba.   

Laban sa ganito ang Biblia ay nagbibigay ng matinding babala.  Ang Biblia ay nagsasalita sa mga banal
na ito nang sabihin nito sa Santiago 4:12:  “lisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, siya na may
kapangyarihang magligtas at pumuksa.  Kaya, sino ka na humahatol sa iyong kapwa?”  Binigyang-pansin
natin ang isinulat ni Pablo sa talatang 2 ng I Corinto 13, isang napakahalagang katotohanan tungkol mismo
sa pag-ibig:  “At kung mayroon akong kaloob ng propesiya, at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga
at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya, upang mapalipat ko ang
mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan.”  Maaari akong magkaroon ng kaloob
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ng propesiya, maaari kong maunawaan lahat ng mga hiwaga ng kaharian ng Dios, maaari akong
magkaroon ng lahat ng mga kaalaman, ngunit kung ito lamang ang mayroon ako, kung tumatayo itong
mag-isa, wala akong kabuluhan.  

Kaya ang kaaalaman lamang ay tiyak na makapagpapalaki ng ulo ng isang tao sa pagmamataas.  At
ipinaliwag ni Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto na nahulog sa kasalanang ito, sa talatang 2 ng
sitas na ito sa I Corinto 8:  “Kung ang sinuman ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, hindi
pa niya nalalaman ang nararapat niyang malaman.”  

Ngayon ang kahulugan ng talatang ito ay mas simple kaysa sa unang tingin dito.  Ang taong nag-aakalang
may nalalaman siya ay isa sa iglesia na sa katunayan ay lumaki ang ulo sa pagmamataas.  Isinulat ni
Pablo, “Akala mo ay may nalalaman ka.  Nagmamalaki ka sa iyong kaalaman.  Ang iyong kaalaman, kung
gayon, ay nag-iisa.  At dahil dito, wala ka talagang nalalaman na nararapat mong malaman.  Ang iyong
kaalaman ay walang kabuluhan at walang laman.  Ang iyong kaalaman ay nagiging sanhi ng mababa mong
pagtingin sa iba, ginagawa kang mayabang at mapanghatol ng iyong kaalaman.  Wala ka talagang
nalalaman na nararapat mong malaman. Ang kaalamang iyan ay walang tunay na halaga.  Bakit?  Dahil
hindi ito nakakatulong sa kapatid, maging sa iyong sarili.”

Iyan, sa tunay na kahulugan, ang itinuturo ni Pablo  sa atin sa talatang 2.  Ang kaalaman lamang ay
walang kabuluhan.  Hindi ito kapaki-pakinabang.  Ngunit kapag ang kaalaman ay may kasamang pag-ibig,
ito ay nagkakaroon ng isang bagong pananaw.  Ang kaalaman ay dapat laging may kakambal na pag-ibig.
Bakit?  Dahil sa kalikasan ng pag-ibig.  Ang pag-ibig ay hindi naghahanap sa kanyang sarili.  Ang pag-ibig
ay laging nakatingin at nagmamalasakit sa mga pagnanais at pangangailangan ng iba.  Basahin ang
sinasabi ni Pablo tungkol sa pag-ibig sa I Corinto 13 at makikita mo na ang pag-ibig ay laging naghahanap,
hindi para sa akin, kundi para sa iba.  Iyan ang kalikasan ng pag-ibig.

At iyan ay dahil ang pag-ibig ay isang bigkis na nagtatali sa atin kasama ng ibang sumasampalataya.  Ang
pag-ibig ay naglalapit sa atin sa isa’t isa bilang kapwa-kaanib ng katawan ng ating Panginoong Jesu Cristo.
Ang pag-ibig ay naglalapit sa atin sa isa’t isa kung kaya’t hinahangad natin ang kanyang kapakanan at ang
kanyang ikabubuti.  Ang pag-ibig kasi, ay yaong nakaugat sa puso ng tao.  Ito ay hindi lamang pagkagiliw,
gaya ng ginagawa ng sanlibutan sa pag-ibig ngayon.  Hindi lamang ito damdamin na nagbabago tulad ng
hangin.  Ang tunay na pag-ibig ay nakaugat sa kaalaman at pagkaunawa.  Ito ay matatag.  Ito ay tulad
sa isang malaking bato.  Ito ay nagsisilbi upang bigkisin ang dalawa o higit pang tao.  At gayon ang
ginagawa nito kaya tayo ay hindi maihihiwalay sa taong iyon o sa mga taong iyon kung kaya’t ninanasa
natin, higit sa anupaman, ang kanilang kapakanan at ikabubuti.   

Itong pag-ibig sa sitas na nasa ating harapan ay ang pag-ibig na mayroon tayo bilang mga anak ng Dios
para sa Kanya, una sa lahat.  Syempre naman.  Ang isa ay hindi tunay na umiibig nang wala ang Dios.
Ang Dios ay pag-ibig.  Walang tunay na pag-ibig hiwalay sa Kanya.  Ang ating teksto ay nagsasalita
tungkol sa pag-ibig na ito ng Dios sa talatang 3, “Subalit kung ang sinuman ay nagmamahal sa Dios, ang
taong ito ay kilala niya.”  Diyan nagsisimula ang ating pag-ibig.  Ang Dios, sa Kanyang biyaya, ay pinili ang
Kanyang bayan mula sa walang hanggan.  At ipinadala Niya ang Kanyang Espiritu upang gumawa sa
kanilang mga puso.  Ang Espiritung iyon ang nagbuhos ng Kanyang pag-ibig sa loob natin.  Labis ang
pag-ibig ng Dios sa Kanyang bayan, kaya ipinadala Niya ang bumubuhay na gawa ng Kanyang Espiritu sa
kanila kung kaya’t nagsisimula silang umibig sa Kanya.  At nagsisimula silang humanap sa Kanya.
Nagsisimula silang hanapin ang Kanyang kalooban.  Nais natin Siyang bigyang-kasiyahan, hindi ang ating
sarili.  At, samakatuwid, nagsisimula tayong mamuhay para sa Dios.  Mahal natin ang Kanyang Salita at
mahal natin ang Kanyang mga utos at hinahanap nating gawin sila at mabuhay sa kanila.    

Ni maaari nating hindi pansinin ang katotohanan na kapag iniibig natin ang Dios, ito ay sadyang
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nangangahulugang iniibig natin si Jesu Cristo, dahil ito ang pag-ibig – na ibinigay niya ang kanyang buhay
para sa kanyang mga kaibigan.  Ang Dios, sa Kanyang pag-ibig sa atin, ay ipinadala ang Kanyang Bugtong
na Anak sa sanlibutang ito.  At si Jesu Cristo, sa Kanyang pag-ibig sa atin, ay kinuha ang ating mga
kasalanan.  Sa paggawa nito, inalis Niya ang mga ito, binayaran ang halaga para sa ating mga kasalanan,
kung kaya’t hindi na tayo sasailalim sa kahatulan at kamatayan.  Gaano tayo inibig ni Cristo. 

At dahil ang Espiritu na ipinadala ng Dios upang manahan sa ating mga puso ay ang Espiritu ni Jesu Cristo
sa buong katunayan, ang Espiritung iyon ay nagbuhos sa atin ng pag-ibig kay Cristo, kung kaya’ t tayo
ay pinag-isa sa Kanya sa isang katawan.  Nananabik tayong makilala si Cristo at lahat ng ginawa Niya para
sa atin sa krus.  Nasa atin, kung gayon, una sa lahat ang pag-ibig sa Dios, at pagkatapos ang pag-ibig kay
Jesu Cristo. 

Subalit ang ating pag-ibig ay umaabot pa ng malayo kaysa sa Dios at kay Jesu Cristo.  Sa pamamagitan
ng ating kaligtasan, tayong lahat ay naging kaanib ng katawan ni Cristo.  Ibig sabihin niyan na tayong
lahat ay kaanib kasama Niya.  Lahat ng mga anak ng Dios ay isa kay Cristo.  Wala nang higit pang
mahalagang katotohanan kaysa diyan!  Si Cristo ay hindi nagpapahalaga ng isang tao nang higit kaysa iba.
Tayong lahat ay mga makasalanan.  Tayong lahat ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya.  Alam natin iyan.
Iyan ang sentro ng lahat ng ating kaalaman sa Salita ng Dios.  Ang pag-ibig natin sa Dios at kay Jesu
Cristo, samakatuwid, ay ang pag-ibig natin sa isa’t isa.  Kung walang pag-ibig para sa kapatid, sabi sa atin
ni Juan, wala ring tunay na pag-ibig para sa Dios.  Kaya nga ang mga nagsalin ng King James ay isinalin
ang salita para sa pagmamahal sa talatang 1 ng sitas na ito bilang “pag-ibig.”  Ang salitang “pag-ibig” ay
ang mismong salita na ginamit sa talatang 3 ngunit isinalin doon bilang “pagmamahal.”  At iyan ay totoo
dahil ang mga tagapagsalin ng King James ay kinilala na ang pag-ibig ay dapat maipakita sa mga gawang
may pagmamahal na ginagawa natin para sa kapwa natin kapatid kay Cristo.    

Ang aking kaalaman sa Salita ng Dios, samakatuwid, ay dapat laging gamitin dahil sa pag-ibig para sa
aking kapwa.  Kaya nga sinabi ni Pablo sa mga banal sa Corinto:  “Ang pag-ibig ay nagpapatibay.  Ang
pag-ibig ay nagtataguyod sa iba dahil ito ay laging naghahanap ng kanilang kapakanan.  Ang pag-ibig ay
naghahanap na itatag sa iba ang pagmamahal, kabutihan, kabanalan, at pagiging mapalad.  Hinahanap
nitong itaas ang iba kaysa sa kanyang sarili.  Hinahanap nitong tulungan sila at hindi saktan sila; na
unawain sila at hindi hamakin sila.  Ang pag-ibig ay hindi mapagmataas.  Kundi sa halip ang pag-ibig ay
nagpapakumbaba at itinuturing ang iba na mas mabuti kaysa sa sarili.   

Ito ay lalabas sa pag-uugali ng isang tao.  Siya ay magiging matulungin sa kapatid na lalaki o babae.
Magsasalita siya sa kanila sa parehong antas at hindi tila siya ay nasa mas mataas na baitang ng hagdan
kaysa kanila.  

Sa pag-ibig, ang tunay na kaalaman ay ipinapakita.  Gamitin natin bilang halimbawa ang mga banal sa
Corinto.  Sinabi ito ni Pablo sa mga lumaki ang ulo sa kanilang kaalaman tungkol sa karne:  “Tama kayo.
Tama kayo sa inyong kaalaman.  Alam natin na ang kumain ng karneng inihandog sa mga dios-diosan ay
hindi nakakarumi sa tao.  Walang masama sa pagkain ng karneng iyan.  Alam natin iyan.  Gayunman,” sabi
ni Pablo sa talatang 7 ng kapitulo ring ito, “may ilang tao na hindi kayang lumayo sa katotohanan na kapag
kinuha nila ang karneng iyan, kumakain sila ng inihandog sa paganong dios.  At sinusurot sila ng kanilang
budhi.  Naniniwala silang ito ay mali.  Lahat ng aking kakainin ay dapat pinabanal at ibinukod para sa aking
Dios, para kay Jehovah, hindi para sa ilang paganong dios.  Ang karneng ito ay marumi, at kung kakainin
ko ito, ako ay marurumihan.  Binabagabag ako nito.  At nababagabag ako na ang iba sa iglesia ay walang
nakikitang problema sa pagkain nito.  Hindi ba nila nakikita ang nakikita ko?  Ang iglesia ay hindi
namumuhay ng napakabanal kung kakainin nila ang karneng ito.” 

Ngayon itong mga kapatid sa iglesia na nag-aakalang sila ang pinakamalakas na mga kapatid sa katunayan
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ay ang mahihinang kapatid.  At sinasabi ni Pablo sa mga mayroong kaalaman, “Bakit hindi kakainin ng
kapatid na may kaalaman ang mga karneng ito, bagaman walang masama sa paggawa nito?”  Bakit?
Dahil mahal lamang nila ang kanilang mga kapatid sa Panginoon.  Iniiwasan natin ang mga bagay na
makakasakit sa kapatid na may mas mahinang budhi.  Maaari ba akong pumunta sa pamilihan at bumili
ng karneng inihandog sa mga dios-diosan at dalhin ito sa aking bahay at kainin ito kasama ng aking
pamilya sa lihim?  Oo.  Walang kasalanan diyan.  At ang aking kalayaan sa pagkakataong ito ay hindi
kailangang hatulan ng budhi ng ibang tao.  Ang mga may problema sa pagkain ko ng karneng iyon ay
hindi maaaring hatulan ang ginagawa ko.  Ngunit bakit pupunta sa publiko at sasama sa mga kumakain
ng karne sa kanilang mga kapistahan?  Iyan ang ginagawa.  At iyan ang nakakasakit sa mas mahinang
kapatid, alinman dahil ang kapatid na ito ay nagalit o dahil sumama siya sa mas malakas na kapatid sa
pagkain laban sa sarili niyang budhi.

Ang punto ay, na ang lahat sa iglesia ay dapat gawin para sa ikatitibay ng kapatid, hindi ng ating sarili.
Dapat tayong maging handang magpigil mula sa isang bagay alang-alang lamang sa kapakanan ng iba,
dahil mahal natin sila.  At ang kaalamang ibinibigay sa atin ng Dios sa espiritual na mga bagay ay dapat
laging gamitin upang palakasin ang ating mga kapatid sa Panginoon.

Iyan ang pagtatapos sa paksa.  Iyan ang pangunahing prinsipyo ng Cristianong kalayaan.  Ito ang
pangunahin sa lahat ng ating mga pakikitungo sa isa’t isa.  Ang pag-ibig ay dapat manaig.  Ang kaalaman
sa gayon ay magiging kapaki-pakinabang at kanais-nais.  At gayundin ang mga mayroon nito.  

Ang pangganyak upang gamitin ang kaalaman sa ganitong paraan ay ito:  Ang taong gumagawa ng gayon
ay kilala ng Dios.  Kilala ng Dios ang mga nagmamahal sa Kanya at nagpapakita ng pag-ibig na iyon sa
kanyang kapatid.  Kilala sila ng Dios sa pamamagitan ng walang hanggang kaalaman na nakaugat sa
Kanyang pag-ibig sa kanila.  Sila ang Kanyang mga minamahal.  

Sanayin natin ang ating sarili sa kaalaman ng Salita ng Dios.  Ngunit kapag ginamit natin ang kaalamang
iyon, nawa ay gamitin natin sa pag-ibig, upang mapatibay natin ang iba sa pamamagitan ng ating
kaalaman.

___________________________________________________

Manalangin tayo.

Mapagbiyaya at walang hanggang Ama sa langit, muli ay lumalapit kami sa Iyong harapan.  At muli ay
nagpapasalamat kami sa Iyo na ibinigay Mo sa amin ang Iyong Salita.  Makapangyarihan mong gamitin
ang Salitang iyon sa aming puso, Ama.  Nawa ay magkamit kami ng kaalaman sa Salitang iyon.   Ngunit,
sa paggawa niyon, nawa ay sanayin rin namin ang aming sarili sa pag-ibig sa iba – yaong mga nasa labas
ng Iyong iglesia at yaong mga nasa loob.  At, sa pagsasagawa ng aming pag-ibig sa kanila, nawa ay
gamitin namin ang aming kaalaman upang magtamo ng kapatid at patibayin siya at patatagin siya.  At,
kung saan mayroong di-pagkakasundo, Ama, sa mga bagay na kabilang sa Cristianong kalayaan, nawa
ay manaig ang pag-ibig.  Sa pag-ibig na iyon, nawa ay hanapin namin ang kapakanan ng isa’t isa.
Patawarin Mo kami kung saan kami nabigo at nagkasala laban sa Iyo.  Hinihiling namin ang mga ito
alang-alang kay Cristo, Amen.


