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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Pedro 4:9

"Maging Mapagpatuloy”

ni Rev. Carl Haak

Sa programa natin noong isang linggo pinag-aralan natin ang Salita ng Dios patungkol sa buhay na walang
asawa.  Ang pagiging walang asawa ay marangal na pagkatawag kay Jesu Cristo upang ipakita ang
kasapatan ni Jesu Cristo.  Ang  buhay na walang asawa ay dapat maging larawan ng katapatan kay Jesu
Cristo.  Inilalarawan nito na ang katapatan kay Jesu Cristo ay buhay, na ang pagtatalaga at paglilingkod
kay Cristo at paglakad kasama ni Cristo ay buhay.

Sa araw na ito, nais natin, wika nga, na pagdugtungin ang puwang sa pagitan ng may asawa at ng walang
asawa sa tipan ng Dios.  Ang tipan ng Dios ay ang kahanga-hanga, mapagbiyaya, walang hanggang bigkis
ng pag-ibig at pakikisama kung saan ang mananampalataya ay dinadala kay Jesu Cristo.  Sa bigkis na iyon
mayroon tayong pakikisama sa isa’t isa, matanda at bata, lalaki at babae, may asawa at wala.  At
pagdudugtungin natin ang puwang sa tipan ng Dios sa pagitan ng may asawa at walang asawa, sa pagitan
ng matanda at bata, sa pamamagitan ng tawag upang maging mapagpatuloy.  Sabi ni Jesus, “At sinumang
magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito sa pangalan ng isang alagad,
katotohanang sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala.”  Doon ay hindi
nagsasalita si Jesus tungkol sa pagmamahal sa kaaway ng ebanghelyo.  Kundi sinasabi Niya doon na dapat
tayong magpakita ng simpleng kabutihan at pag-ibig sa iba dahil siya ay isang alagad.  “At sinumang
magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig…sa pangalan ng isang alagad,” dahil siya ay isang
alagad.  Sa madaling salita, sinasabi ni Jesus, tumingin ka sa mga mata ng taong walang asawa, ng taong
may asawa, ng taong hindi mo alam ang pangalan, ng taong tila asiwa, at makikita mo ang mukha ng
isang kapatid na lalaki o babae sa tipan ng Dios.  At doon sa tipan ng Dios, maging mapagpatuloy.

Ang pagiging mapagpatuloy ay ang relasyon sa dugo ni Cristo na naglalapit ng ating puso sa isa’t isa sa
praktikal na kabutihan alang-alang kay Jesus.  Sabi ni Jesus, “Ako ay mapararangalan kung bibigyan mo
siya ng inumin sa dahilang iyan, kung tatanggapin mo siya sa iyong bahay, kung magbabahagi ka ng
pagkain, kung magpapakita ka ng kabutihan – Ako ay mapaparangalan kung gagawin mo iyan alang-alang
sa Akin.”  Ang tipan ng Dios, ang mapagbiyayang bigkis ng pakikisama sa Dios at sa isa’t isa, ay dadakilain
sa harap ng sanlibutan sa ating pakikisama, sa kung paano natin ituring ang bawat isa sa tipan na iyon.
At lalo na, ito ay dadakilain sa pagiging mapagpatuloy.  

Nagsasalita si apostol Pedro tungkol dito sa I Pedro 4:8ss.  Mababasa natin, “Higit sa lahat, magkaroon
kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan.
Maging mapagpatuloy kayo sa isa't isa nang walang bulung-bulungan.  Kung paanong ang bawat isa ay
tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng
Dios.  Sinumang nagsasalita ay gawin iyon nang tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Dios; sinumang
naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Dios, upang ang Dios ay maluwalhati
sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Sa kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan
magpakailanman. Amen.”  Doon ay sinasabi ng Kasulatan:  Maging (o mag-ukol, gumamit) mapagpatuloy
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kayo sa isa’t isa nang walang bulung-bulungan.  

Mapagpatuloy?  Ang pagiging mapagpatuloy ay pagkakaroon lamang ng lugar para sa iba, upang buksan
ang ating oras, ang ating sanlinggo, ang ating mga tahanan sa ikabubuti ng bawat isa sa katawan ni Jesu
Cristo, upang maging maunawain sa iglesia. Ito ay pagbibigay-lugar sa mesa, sa iyong iskedyul.  Ito ay
pagnanais sa ibang kaanib ng iglesia na mapagpala mo.  Ang pagiging mapagpatuloy ay pag-aalis ng
kaibahan, ng pagkaasiwa, upang madaig ang hadlang ng hindi pagkakilala sa taong iyon o pakikipagkilala
sa dayuhan.  Ito ay pag-anyaya sa taong walang asawa sa inyong bahay.  Ito ay pagpapatuloy sa
mag-asawa sa inyong tirahan gaya ng taong walang asawa.  Ito ay pagluluto ng pagkain at pagpapadala
ng kard o pasasalamat sa kapwa mo kaanib sa iglesia.  Ito ay pagsasabing, “Kumusta,” at pagbibigay ng
iyong pangalan sa isang dumadalaw sa inyong iglesia.  Ito, para sa kabataan, ay pagkukusa, upang
matulungan ang iyong ina.  Ang Biblia ay puno nito.  

Sabi ni Jesus sa Lucas 14:12-14, “Kapag naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan, huwag
mong tawagin ang iyong mga kaibigan, o ang iyong mga kapatid, o ang iyong mga kamag-anak, o
mayayamang kapit-bahay, baka ikaw naman ay kanilang anyayahan at ikaw ay gantihan. Subalit kung
naghahanda ka ng piging, anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pilay, ang mga lumpo, ang mga bulag,
at pagpapalain ka, sapagkat wala silang maigaganti sa iyo. Gagantihan ka sa muling pagkabuhay ng mga
matuwid.”  Sabi ng Panginoon, “Magpakita ng kabutihan hindi lamang sa iyong mga karaniwang kaibigan
at pamilya.  Maging mapagpatuloy sa pangalan ni Cristo.  Ikaw ay maudyukan, hindi ng pagnanasang
gantihan, kundi sa walang bayad na biyaya na ipinagkaloob ng Dios sa iyo.”

Sabi ni apostol Pablo sa Roma 12:13 na ang buhay ng isang mababago sa pamamagitan ng kapangyarihan
ng sanlibutan at, samakatuwid, hindi nakikiayon sa sanlibutan, ay magiging buhay na nagbibigay sa
pangangailangan ng mga banal; [na ikaw ay] magmagandang-loob sa mga dayuhan.”  

Sabi ni apostol Juan sa III Juan 5, 6, “Minamahal, ginagawa mo ang tapat na gawa tuwing gagawa ka ng
paglilingkod sa mga kapatid, at gayundin sa mga taga-ibang bayan, sila'y nagpatotoo sa harap ng iglesia
tungkol sa iyong pag-ibig.  Mabuti ang magagawa mo kung isusugo mo sila sa kanilang paglalakbay.”  Ang
Kasulatan ay malinaw:  Maging mapagpatuloy.  Gawin ang pakikisama.  Kilalanin ang isa’t isa sa loob ng
iglesia ni Jesu Cristo.  Magpadala ng kard.  Magpadala ng pasasalamat.  Magpakita ng malasakit sa isa’t
isa.

Sasabihin mo, “Pastor, napakahalaga ba nito?  Oo,” sasabihin mo, “mas mabuti kung magiging maunawain
pa tayo ng kaunti.  Ngunit likas kasi ng tao na….”

Minamahal, nakita ng Panginoon ang katunayan ng Kanyang biyaya sa atin sa mismong mga gawang iyon,
sa matatawag nating di-napapansin na maliliit na gawa.  Nakita ng Panginoon ang Kanyang biyaya sa kung
paano natin ituturing at magsasalita sa isa’t isa.  Sa paraan ng pagturing natin sa isa’t isa, at sa paraan
ng pakikipag-usap natin sa isa’t isa, nagbibigay tayo ng katunayan kung alam ba natin ang biyaya ng Dios
o hindi.

Isipin ang sitas sa Mateo 25, kung saan sinasabi ng Panginoon sa wakas ng sanlibutan, “Halikayo, mga
pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng
sanlibutan.”  At pagkatapos tandaan na iniuugnay ng Panginoon ang Kanyang biyaya na gumagawa sa
Kanyang mga anak sa kagandahang-loob.  Sabi Niya tungkol sa tunay Niyang mga anak:  “Sapagkat ako'y
nagutom at binigyan  ninyo ako ng  pagkain. Ako'y nauhaw, at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y
taga-ibang bayan, at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan.  Ako'y nagkasakit
at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan.  Yamang ginawa ninyo ito sa isa
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sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa.”  Sinasabi ni Jesus na ang isang paraan
na masusukat mo ang paglago sa biyaya ay sa pagkakaroon ng kagandahang-loob, sa iyong pag-uugali
sa ibang mananampalataya sa Panginoong Jesu Cristo.  Nakikita mo ang pakikipag-isa mo sa Dios at ang
iyong pagkaunawa sa Kanyang biyaya sa iyo sa maliliit na bagay na iyon.  “Ang tapat,” sabi ni Jesus sa
Lucas 16:10, “sa kakaunti ay tapat din naman sa marami at ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat
sa marami.”

Alam mo kung paano tayo masasanay na masiyahan sa mga pagpapala ni Jesu Cristo?  Sa pamamagitan
ng pagsisikap na magpakita ng kagandahang-loob.  Sa pamamagitan ng pakikiugnay.  Sa pamamagitan
ng pagiging palakaibigan at mabuti.  Alam mo kung paano mo mararanasan, bilang abalang maybahay,
ang pagpapala sa pagkabahala?  Sa pamamagitan ng paglalagay ng lugar sa iyong araw – para sa maliliit
na gawa.  Ang maliliit na gawa ay bumubuo ng kasanayan.  Ang kasanayan ay nakakaugalian.  At ang
nakaugalian ay bumubuo ng katangian.  Ang katangian ay sumasalamin sa kaluwalhatian ng Dios.

Maging mapagbigay.  Maging maunawain sa iyong pagmamaneho, sa iyong pagsasalita, na hindi mo
kailangang laging umangat sa ibang tao.  Mag-iwan ng lugar para sa mga pagkakamali ng iba.  Magbigay
ng lugar para sa isa’t isa.

Nagbabasa ako mula sa I Pedro 4, kung saan may pagkatawag tayo upang maging mapagpatuloy, upang
gumamit ng kagandahang-loob sa isa’t isa, nang walang bulung-bulungan.  Ipinapakita ng konteksto kung
gaano ito kahalaga.  Mula sa konteksto, ang kagandahang-loob sa gitna ng mga banal ay mahalaga dahil
sa huling mga araw.  Kung iyong iisipin, sabi ni Pedro, ang bigat na ihahatid ng huling mga araw sa iglesia,
kung gayon ay lubos na mahalaga ang maging mapagpatuloy.  

Sa talatang 7 ng kapitulong iyon sinasabi ng apostol, “Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit
na, kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin.”  Si Pedro ay
naghahatid ng kahalagahan.  Ang araw ng katapusan, ang araw ng pagbabalik ng Panginoon, ay malapit
na.  Ito ang bagay na kasunod.  Ang sanlibutan ay mapapalis sa kahatulan ng Dios.  Kaya, sabi ni Pedro,
kailangan mong maging matino, may pagpipigil sa sarili, masikap.  At kailangan mong maging
mapagbantay sa panalangin.  Sapagkat sa pamamagitan ng panalangin ikaw ay mananatiling malapit sa
Kanya na iyong makikita sa Kanyang pagbabalik, makikita Siya nang mukhaan.  Ayaw mo Siyang makita
kung gayon bilang dayuhan.  Ayaw mo Siyang makita sa araw na iyon na hindi nakabantay.  Tatayo ka
doon sa huling mga araw, sabi ni apostol Pedro, sa pamamagitan lamang ng matino at mapanalangining
buhay Cristiano. 

At pagkatapos sinabi ni Pedro na sa huling mga araw ang pag-ibig sa gitna ng mga banal ay magiging
mahalaga.  “Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig
ay nagtatakip ng maraming kasalanan.”  Dapat tayong mag-ibigan sa isa’t isa sa loob ng iglesia ni Jesu
Cristo bilang kapwa mananampalataya.  Ang kabigatan sa wakas ng sanlibutan ay magkakaroon ng
malaking epektong maka-Satanas upang hatiin ang iglesia ng Dios at sa gayon ay madaig.  Ang maningas
na pag-ibig ay mahalaga sa ilalim ng kabigatan ng huling mga araw, ng mga araw ng pag-uusig kapag
iiwan ng marami ang iglesia, kapag ang pag-ibig ng marami, sabi ni Jesus, ay manlalamig at sasabihin
tungkol sa iglesia:  “Aalis na ako dito.”  Ang pag-ibig ay kinakailangan, pag-ibig na ginatungan ng
panalangin.  At pagkatapos, sabi ni Pedro, ang kagandahang-loob ay isang paraan upang ipakita ang
pag-ibig na iyon sa huling mga araw. 

Paano tayo makakatayo sa ilalim ng mga kabigatan ng huling mga araw bilang mga Cristiano kapag tayo
ay tinawag upang magdusa alang-alang kay Jesus?  Marahil maraming Cristiano ang itatakuwil ng sarili
nilang pamilya at pagkakaitan ng lugar sa sanlibtuan.  Paano tayo makakatagal kung hindi natin gagawin
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ang kagandahang-loob sa isa’t isa?

Itinago ni Rahab ang mga espiya sa panahon ng kanilang pangangailagan.  Ang mga Cristiano sa Tsina
ay itinatago ang mga Cristianong taga-North Korea na nawalan ng lahat dahil sa kanilang kapahayagan
kay Jesu Cristo.  Sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig, dinala ng mga Cristiano sa Europa sa kanilang mga
tahanan ang mga kapatid na lalaki at babae na hinahabol at inuusig at itinago at pinakain sila at dinamitan
sila.  Ang biyaya ng pagiging mapagpatuloy ay pamamaraan ng Dios ng pagbibigay sa Kanyang mga anak
sa kanilang pag-iisa at sa kanilang pagdurusa alang-alang kay Jesus.  Mauunawaan mo kung bakit
idinagdag ni Pedro ang mga salitang, “Maging mapagpatuloy kayo sa isa't isa nang walang
bulung-bulungan,” sapagkat tayo ay matutuksong magbulung-bulungan sa mga araw ng pag-uusig, sa
mga araw ng kakapusan.  Sasabihin natin, “Mahal, wala nang sapat para sa atin.”  O, “Kung makikita ng
mga tao na tinatanggap natin sila sa ating bahay, tiyak na maghihirap tayo at pagtitinginan tayo.”

Ngunit para sa atin din ngayon, tayo ay natutukso kung minsan na magbulung-bulungan.  Sabi ni apostol
Pedro, “Ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan…maging mapagpatuloy nang walang
bulung-bulungan.”  Ang pagiging mapagpatuloy ay hindi dapat magbulung-bulungan kung tinatakpan natin
ang maraming kasalanan at kahinaan.  Tinatakpan ng pag-ibig ang mga bagay na maaari nating
pagbulung-bulungan.  “Ayoko siya dito.  Siya ay dayuhan, dahil kakaiba siya.  Ayoko sa kanya.  Malakas
siyang kumain.  Sila ay kakaiba.  May kakatwa siyang ilong at nakakainis na tawa.  Ngumunguya siya na
bukas ang bibig.”  Minamahal, akala ko ba ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kapitasan.  Maging
mapagpatuloy nang walang bulung-bulungan.

Sabi ni Pedro na sa mga huling araw na ito, sa “henerasyon-na-ako,” na ang lahat ay makasarili, na
sinasabi ng lahat, “Umalis ka sa daraanan ko,” sa huling mga araw kapag ang mga Cristiano ay sugatan
at inihihiwalay at tinutuya at hinahamak, buksan ang inyong tahanan, ang inyong oras, sa isa’t isa.
Magbigay ng lugar sa isa’t isa, bilang sambahayan ng pananampalataya. 

Mayroong paghihikayat dito.  Sinasabi ng apostol sa mga sumusunod na talata na ang bawat isa sa atin
ay tumanggap ng kaloob.  Ang kaloob na sinasabi niya na ating natanggap ay ang kaloob ng biyaya ng
Dios.  Tayong lahat, kung gayon, ay mga katiwala, bilang mga Cristiano, ng biyaya ng Dios.  Tayo ay mga
tagapag-ingat.  Tayo’y mga bantay ng biyaya ng Dios.  At tinutukoy ni Pedro doon ang biyaya na
nagbibigay sa atin ng ibang mga kakayahan at ibang mga galing.  Bilang mga katiwala ng biyaya ng Dios,
dapat tayong maging maingat sa paggamit ng ating mga kaloob, ng ating mga kakayahan, ng ating oras
sa paraang nais ng Dios na gamitin natin ang mga iyon.       

Ngayon, tayong lahat ay hindi magkakapareho ng mga kaloob.  Iyan ay binibigyang-diin ng apostol.  May
ibang mga kaloob.  Sa loob ng iglesia hindi mo kailangang maging katulad ng iba.  Hindi tayo
magkakapareho ng mga kakayahan.  Hindi tayong lahat ay makakayanan ang bawat kalagayan.  Mayroon
tayong mga hangganan.  Subalit ang punto ng apostol ay:  gamitin ang iyong mga kaloob.  

Ang pagiging mapagpatuloy ay may hangganan sa mga banal.  Sinabi ng dakilang Repormador na si Martin
Luther na, “Kung ang bisita ko ay manatili ng magdamag, sa umaga ay aabutan ko na siya ng pala.”  Ang
pagiging mapagpatuloy ay hindi nangangahulugan na tatanggapin mo ang bawat ugali.  Hindi ito
nangangahulugan na tatanggap ka ng tsismis.  Hindi ito nangangahulugan na isasaalang-alang mo ang
mga mapanghimasok na tanong.  Kundi gamitin ang kagandahang-loob.  Gamitin ang kagandahang-loob
kung paano mo natanggap ang kaloob.  Tanggapin ang ibang mga Cristiano sa inyong tahanan.  Kilalanin
ang kanilang mga balo.  Batiin at magpakita ng interes sa mga dumadalaw sa inyong mga gawain.
Dalawin ang may sakit, ang matatanda, ang nag-iisa.  Magbukas ng oras sa isa’t isa.  
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Ang mga tunay na bayani ng pananampalataya ay ang mga taong mapagtanggap, ang banal na
malalapitan.  Gawin ninyo ito, sabi ng Dios dahil sa tipan.  Sa loob ng banal na Trinidad ng Ama, Anak,
at  Espiritu Santo, mayroong palagiang paggalaw patungo sa isa.  Pinahahalagahan ng bawat isa ang isa.
Hinahawakan ng bawat isa ang isa sa kandungan, sa puso.  Ang Dios ng tipan ay Dios ng biyaya na
gumagawa ng lugar para sa mga itinakuwil, mga ulila, mga makasalanan, dayuhan, maruruming
makasalanan.  Tayo ay dinalang malapit sa Dios.  Sa biyaya lamang, sa pamamagitan ng Kanyang dugo,
tayo ay tinanggap sa Kanyang bahay, pinutungan ng Kanyang pag-ibig.  Itong lahat ay sa Dios. 

Ngayon ipakita ito sa isa’t isa.  Ang pagpapala ay ibinigay ng Dios.  Ito ang pagkaalam na, kung paanong
ginawa ng Dios s akin, gayon ko rin ninanasa na gawin ito sa mga kapwa ko mananampalataya.  Ang
pagpapala ay ang kaluwalhatian ng Dios.  Sabi ni apostol Pedro sa talatang 11, “Upang ang Dios ay
maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Sa kanya ang kaluwalhatian at ang
kapangyarihan magpakailanman. Amen.”  Ang patotoo ng Dios ay iniwan sa ating mga pakikisama.  Sa
kagandahang-loob may naiwang patotoo ng Dios at ng Kanyang Cristo.

Ang patotoo ay magiging tulad nito:  Makikita ng sanlibutan, at sasabihin nila na ang iglesia ay hindi nila
katulad.  Mapipilitan silang ipahayag na ang makapangyarihang biyaya ay gumagawa sa gitna ng mga
banal.  Si Cristo ay kasama nila.  Nagpapakita sila ng kagandahang-loob sa bawat isa.

____________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Dalangin namin na nawa ang Salita ay maging kapangyarihan upang
pangasiwaan ang pang-araw-araw naming paglakad sa buhay at ang pasasalamat sa Iyong biyaya ay
maging pangganyak sa likod ng lahat ng aming ginagawa.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


