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AWIT 16:2-3 
“SINO ANG NAKIKINABANG SA MABUBUTI NATING GAWA?” 

NI REV RODNEY KLEYN  
  
Isang pribilehiyo para sa akin ang muling makabalik sa himpapawid para sa Reformed Witness Hour para 
sa darating na apat na buwan.  Dalangin ko na ang Salitang aking dadalhin ay magkakaroon ng espiritual 
na pakinabang sa inyo.  At hinihiling ko din sa inyo na alalahanin ako sa inyong mga panalangin habang 
ginagawa ko ang gawaing ito.   
 
Ngayon ay sisimulan natin ang isang apat-na-bahaging serye sa Awit 16.  Ito ang isa sa pinaka 
magagandang awit sa Biblia, isinulat ni David mula sa sarili niyang karanasan, at isang bagay na maaari 
nating maiugnay sa ating sarili bilang mananampalataya sa maraming paraan.  Subalit hindi lang ito 
pansariling kapahayagan.  Ito rin ay mala-propeta, iyan ay, isinulat dito ni David ang tungkol kay Jesu 
Cristo na siyang darating.  Kahit na ito ay nasulat sanlibong taon bago dumating si Jesus, ang 
pangunahing tagapagsalita sa awit ay ang Tagapagligtas.  Iyan ay pinakamalinaw mula sa huling mga 
talata ng awit na binanggit ni Pedro sa Mga Gawa 2 bilang pagtukoy sa muling pagkabuhay ni Jesus:  
“Ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, ni hahayaan mong makita ng iyong banal ang Hukay.”  
Ngunit ang awit na ito ay patungkol sa Mesias sa kabuuan.  Dapat natin itong tandaan habang 
tinitingnan natin ang bawat isa sa iba’t ibang mga sitas sa awit na ito. 
 
Nais kong tingnan kasama ninyo ngayon ang mga talatang 2 at 3, kung saan ay sinabi ni David:  “Sinasabi 
ko sa Panginoon, Ikaw ay aking Panginoon; ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo.  Tungkol sa 
mga banal na nasa lupa, sila ang mararangal, sa kanila ako lubos na natutuwa.”   
 
Bago ko ipaliwanag ang mga talatang iyon, nais kong umatras at magsabi ng ilang bagay tungkol sa 
talatang 1, na parang isang uri ng panimula sa awit na ito.  Dito ay sinasabi ni David, “Ingatan mo ako, O 
Dios, sapagkat sa iyo ako nanganganlong.”  Nananalangin siya dito para sa pag-iingat ng Dios, at 
ipinahahayag niya ang kanyang pag-asa sa Dios.  Ang mahalagang makita natin ay kahit na ang mga 
bagay-bagay ay tumatakbong maayos para kay David sa kanyang buhay sa pagkakataong ito (walang 
pagpapakita ng mga kahirapan sa buhay ni David sa awit na ito; sa katunayan, siya ay tila nabubuhay sa 
isang napaka saganang punto ng kanyang buhay, sapagkat sinabi niya sa talatang 6, “Ang pisi ay nahulog 
para sa akin sa magagandang dako; Oo, ako'y may mabuting mana”) gayunpaman, ipinahahayag niya 
ang kanyang pag-asa sa Dios. 
 
Napakahalaga para sa atin na alalahanin ito sa madali at masaganang mga araw ng ating buhay.  
Magkagayon man tayo ay umaasa sa Dios.  Siguro ang mga bagay-bagay ay maayos para sa atin sa ating 
pamilya at sa iglesia.  Siguro tayo ay sumasagana sa pananalapi, may mabuti tayong kalusugan, at ang 
lahat ay tumatakbong maayos.  Gayunpaman dapat nating idalangin:  “Ingatan mo ako, O Dios,” dahil 
ang kasalanan ay palaging nag-aabang sa pintuan, at sa masagana at madadaling araw ang mga tukso ay 
madalas na mas matindi para sa atin.   
 
Ang simula ng talatang 2 ay nagpapakita na si David ay nasa nagninilay na kalagayan.  “Sinasabi ko sa 
Panginoon, Ikaw ay aking Panginoon.”  Nagsasalita siya sa kanyang sarili.  Sa kanyang kaginhawahan siya 
ay nagninilay sa mga bagay tungkol sa Dios.  At isa sa mga tanong na dumating sa kanyang isipan ay ito, 
Sino ang nakikinabang sa mabubuting bagay na ginagawa ko?  Bakit mahalaga para sa akin bilang 
mananampalataya na gumawa ng mabubuting gawa?  Marahil sa kanyang kasaganaan at kaginhawahan, 
si David ay nagkaroon ng pagkakataong tumulong sa mahihirap.  Marahil siya ay natuksong maging 
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makasarili at kailangan niyang hikayatin ang kanyang sarili na maging mapagkawanggawa.  Kaya ito ang 
tanong.   
 
Nauunawaan natin dito na ang Biblia ay nagtuturo ng mabubuting gawa.  Hindi nito itinuturo na ang 
kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kundi itinuturo nito na kaya ng bayan ng Dios na 
gumawa ng mabubuting gawa at sila, sa katunayan, ay masisigasig na tao, iyan ay, masigasig sa 
mabubuting gawa.   
 
Pero, ano ang mabubuting gawa?  Ang mabubuting gawa ay ang mga bagay na ginagawa natin bilang 
mananampalataya dahil sa pag-ibig at pagpapasalamat sa Dios at sang-ayon sa Kanyang Salita.  Ang Dios, 
sa huli, ay ang Hukom kung mabuti man o masama ang gawa.  At ang Kanyang kahatulan ay 
pangunahing napupunta sa motibasyon.  Ang mabuting gawa ay hindi lamang isang gawa ng pagbibigay 
ng tumpok ng pera sa isang adhikain o pagtatalaga sa iyong buhay sa isang partikular na pagkatawag.  
Kundi ang mabuting gawa ay isang nagmula sa pananampalataya at ang tugon ng pagpapasalamat sa 
Dios.  Ang mabuting gawa ay isang hindi natin ginagawa para purihin ng tao kundi para sa kaluwalhatian 
ng Dios higit sa lahat.   
 
At iyan ang nasa isip ni David nang banggitin niya sa talatang 2:  “Aking kabutihan.”  Tinutukoy niya ang 
kahanga-hanga o mabuti sa kanya.  Hindi niya itinatanggi dito ang kanyang kasamaan, kundi sinasabi 
niya, May mabubuting katangian at mabubuting gawa sa akin bilang anak ng Dios.  Sinasabi niya ang 
kanyang buhay ng kabanalan.  Ang Dios, sa Kanyang biyaya at sa kapangyarihan ng Banal Niyang Espiritu, 
ay ginagawa ito sa Kanyang bayan.  Nagtataglay sila ng pagkakatulad sa Dios sa kanilang buhay.  
Ipinapakita nila ang mga bunga ng gawa ng Espiritu Santo.   
 
Ngunit ngayon, ano ang layunin ng pagpapabanal sa atin?  Ano ang layunin ng ating mabubuting gawa?  
Iyan ay sinagot ng mang-aawit nang sabihin niya sa Dios:  “Ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa 
iyo. Tungkol sa mga banal na nasa lupa.”  Maaari natin itong ibuod sa ganitong paraan:  Sa pamamagitan 
ng mabubuti nating gawa, hindi natin kaya at hindi tayo nagpapaunlad o nakadaragdag ng anuman sa 
Dios.  Gayunman, dapat tayong gumawa ng mabubuting gawa para sa kapakanan ng mga kapwa natin 
mananampalataya.  Binibigyan tayo ng Dios ng lakas upang gumawa ng mabubuting gawa upang 
maipakita natin ang kabutihang ito sa iba.   
 
Ang unang bagay na makikita dito ay hindi nakikinabang ang Dios sa ating kabutihan.  “Ako’y walang 
kabutihan,” sabi ng mang-aawit, “kung hiwalay ako sa iyo.”  Ibig niyang sabihin ang mabubuti nating 
gawa ay walang naidaragdag sa Dios.  Hindi ito nagpapaunlad sa Kanya.  Hindi nila nagagawa Siyang mas 
masaya.  Hindi sila kailangan ng Dios.  At iyan ay dahil sa kung sino ang Dios – bilang Trinidad, may 
kasarinlan, Dios na nabubuhay sa sarili, Siya ay lubos na maligaya at Siya sa moral ay ganap sa Kanyang 
sarili.  Siya ang Dios na hindi nagbabago at hindi tayo magdaragdag o pauunlarin Siya sa pamamagitan 
ng ginagawa natin.  Hindi natin Siya tinuturuan, hindi natin Siya maaaring likhain.  Hindi tayo nilikha ng 
Dios dahil kailangan Niya tayo.  Makikita mo iyan sa talata, sa dalawang pangalan na ginamit ni David 
bilang pagtukoy sa Dios.  Una ang pangalang Panginoon sa malalaking titik sa Ingles, na Jehovah.  Ito ay 
tumutukoy sa Kanya bilang ang “AKO AY AKO NGA,” ang nabubuhay sa sarili at may kasarinlang Dios, na 
walang hanggan at di-nagbabago.  Siya ay tapat sa Kanyang tipan at Salita.  Paano tayong 
makapagdaragdag ng pinakamaliit sa pagiging ganap ni Jehovah? 
 
Ang isa pang pangalan na ginamit niya ay Panginoon, hindi ngayon lahat sa malalaking titik kundi ang 
pangalan na nangangahulugang “Adonai,” o Panginoon, gaya ng paggamit natin.  Ito ay tumutukoy sa 
Kanya bilang ang ganap na soberano sa lahat ng mga bagay, ang panginoon ng sandaigdigan, ang 
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manlilikha, ang walang katapusang dinakila at makapangyarihang nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay.  
Paanong ang isang nilikha mula sa alabok ay magdaragdag sa Dios?  Kasabay nito, sa pangalang ito ay 
kinikilala natin na ang Dios ay ang Panginoon at soberano sa atin, na tayo ay Kanyang mga alipin.  Kung 
kaya, kahit na wala tayong maidaragdag sa Dios, utang pa rin natin sa Kanya ang lahat – buong 
paglilingkod.   
 
Iyan ang personal na kapahayagan ng bawat tunay na mananampalataya.  Hindi natin sinasabi, may 
magagawa ako para sa Dios, kundi sinasabi natin na ang Dios ang lahat, pagmamay-ari ng Dios ang lahat, 
ginagawa ng Dios ang lahat sa pamamagitan ng soberano Niyang kalooban at kapangyarihan, at maging 
ang ginagawa ko ay hindi magdaragdag sa Kanya.  Gaya ng inilalagay ni Pablo sa Roma 11:  “Sapagkat 
mula sa kanya, at sa pamamagitan niya, at para sa kanya ang lahat ng mga bagay.  Sumakanya nawa ang 
kaluwalhatian magpakailanman.”  Kapag tiningnan natin ang Dios at kapag nakita natin kung sino Siya sa 
mga pangalang ito, sasabihin natin, “Ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo.”  Hindi tayo 
kailangan ng Dios. 
 
Bukod dito, may isa pang dahilan kung bakit ang kabutihan natin ay hindi magpapaunlad sa Dios, at iyan 
ay dahil sa kung sino tayo – hindi lamang mga nilalang at makalupang nilalang, kundi mga makasalanan 
din.  Ito ang kapahayagan ng bawat tunay na mananampalataya:  Kahabag-habag na tao ako.  
Ipinahahayag natin na maging ang pinakamagaling nating gawa ay gaya ng maruming basahan sa harap 
ng Dios.  Inaamin natin na anumang kabutihan na mayroon tayo, anumang katangian sa atin, anumang 
pisikal o espiritual na lakas, ay tanging sa biyaya ng Dios at kabutihan sa atin.  Ang kabutihan natin ay 
hindi umaabot sa Kanya, kundi ang Kanyang kabutihan ay umaabot sa atin.  Tayo ay may pagkakautang 
sa Kanya.  Ang Dios ay hindi kailanman nagkautang sa atin.  Hindi natin Siya pinananagot sa 
pamamagitan ng ating kabutihan at sasabihing, “Panginoon, ginawa ko ito, ngayon may utang Ka sa 
akin.”  At ang katotohanang pinag-uusapan natin dito ay ang katotohanan ng biyaya – ang hindi karapat-
dapat na kagandahang-loob ng Dios – biyaya na walang mga kondisyon, biyaya na walang bayad at 
soberano kay Cristo sa mga hinirang.  Lahat ng mayroon tayo at ang kabuuan natin ay mula sa Dios.  
Hindi natin Siya pinili, kundi pinili Niya tayo.  Siya’y iniibig natin sapagkat Siya ang unang umibig sa atin. 
 
Ang katuruang ito ng Kasulatan ay hindi lamang matatagpuan sa talatang ito.  Ito ang katotohanan ng 
buong Salita ng Dios.  Makinig, halimbawa, sa mga salita ni Elihu sa Job 35:7.  Nagsisimulang isipin ni Job 
na, dahil siya ay naging matuwid na tao, may utang ang Dios na mabubuting bagay sa kanya kaysa sa 
natatanggap niya.  At sinabi ni Elihu kay Job:  “Kung ikaw ay matuwid, anong sa kanya'y iyong ibinibigay; 
o ano bang tinatanggap niya mula sa iyong kamay?”  at pagkatapos ay idinagdag niya:  “Ang iyong 
katuwiran, ay sa ibang mga tao.”  Sa madaling salita, ang ginagawa mo ay maaaring maging pakinabang 
sa iba, ngunit wala itong naidaragdag sa Dios.  At iyan mismo ang punto dito sa Awit 16.  Hindi kailangan 
ng Dios ang ating kabutihan.  Wala tayong maibibigay sa Kanya na hindi na Niya taglay o hindi Niya 
unang ibinigay sa atin.   
 
Pakinggan din ang mga salita ni Jesus sa Lucas 17:10:  “Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay 
na iniutos sa inyo, inyong sabihin, Kami'y mga aliping walang kabuluhan, ginawa lamang namin ang 
aming katungkulan.”  Sa pamamagitan ng ating kabutihan hindi tayo nakakatanggap ng karagdarang 
puntos sa Dios, hindi natin natatamo ang Kanyang pansin, hindi natin naibubukod ang ating sarili sa iba.  
Ang kapahayagang ito ay isang mapagpakumbabang kapahayagan ng ganap na pag-asa sa biyaya ng 
Dios.  Ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo. 
 
Napakahalaga ng mensaheng ito ngayon para sa iglesia.  Hindi lamang nito inihihimlay ang kabulaanan 
ng kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kundi tinutugon din nito ang isang napakatanyag na 
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akala ngayon ng paggawa ng mga bagay para sa Panginoon o, ang mas kilala na ngayon bilang 
Cristianong paglilingkod.  Hindi ko ibig sabihin dito na ang mga Cristiano ay hindi dapat naglilingkod sa 
Panginoon.  Bawat Cristiano ay dapat naglilingkod sa Panginoon.  Subalit ngayon, sa maraming grupo, 
ang nag-iisang layunin ng iglesia ay tila ang pagawain ang mga tao ng mga bagay para sa Dios, kung 
kaya’t ang isang gawain pang-iglesia ay isang uri ng masiglang pagtitipun-tipon upang hikayatin ang mga 
tao sa ministeryong regular alinman sa lokal na iglesia o sa misyon sa ibayong dagat.  At hindi ko ito 
sinasabi dahil ako ay laban sa mga misyon at sa ministeryong regular.  Ako mismo ay isang regular na 
pastor at madalas kong idinadalangin ang mga salita ni Jesus, Ang aanihin ay marami at ang 
manggagawa ay kakaunti; Panginoon, magpadala Ka ng mga manggagawa.  Subalit ang kahalagahan ng 
Cristianong paglilingkod ngayon ay nadudungisan.  Ito ay nadudungisan sa pang-teolohiya.  Ito ay 
nakatayo sa kaisipan na kailangan tayo ng Dios at tayo ay maaaring maging kagamit-gamit sa Kanya kung 
tayo ay sangkot lamang sa regular na ministeryo.  Nais kong sabihin sa inyo, hindi kayo kailangan ng 
Dios, hindi ako kailangan ng Dios.  Kailangan natin Siya. 
 
Nililinaw ko ito dahil, gaya ng nakita ko, ang tawag para sa regular na Cristianong paglilingkod sa 
katunayan ay nakapanghihina para sa mga Cristianong matapat at abalang naglilingkod sa Panginoon sa 
kanilang mga pamilya, sa kanilang pang-araw na trabaho, bilang mga saksi sa kanilang kapwa, sa 
pamamagitan ng pakikilahok sa buhay ng kanilang lokal na iglesia.  Napapaisip sila na ang kanilang 
gawain ay hindi mahalaga, na sila kahit paano ay mga pangalawang-uring Cristiano.   
 
Tayong lahat ay tinawag sa regular na paglilingkod.  Ngunit ang regular na paglilingkod ay hindi 
nangangahulugan na tayong lahat ay tinawag upang maging mga misyonero.  Ang paglilingkod sa 
Panginoon ay hindi paggawa ng ilang di-pangkaraniwan o espesyal na gawain para sa Dios.  Kundi ito ay 
ang mahalin Siya at paglingkuran Siya sa lahat ng ating ginagawa – anuman ang pagkatawag na iyon at 
anumang kalagayang mayroon tayo sa buhay.  Ito ay hindi sinasabi upang papanghinain ka sa 
paglilingkod sa Panginoon.  Kundi, kung ikaw ay sangkot sa regular na paglilingkod, suriin mo ang iyong 
motibo.  Gumagawa ka ba ng mabuti upang gumanda ang iyong pakiramdam tungkol sa iyong sarili?  
Ginagawa mo ba ito para kilalanin ka ng iba upang magkaroon ka ng kalagayang katulad ng sa mga 
tanyag?  O, mapagpakumbaba ka para sabihing:  “Hindi ako kailangan ng Dios.  At saanman Niya ako 
tawagin, paglilingkuran ko Siya ng tapat.” 
 
Kaya ang mang-aawit ay nagpatuloy sa talatang 3, ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo, 
“tungkol sa mga banal.”  Ang Dios ay hindi nakikinabang sa aking kabutihan, kundi ang mga banal.  
Binibigyan tayo ng Dios ng lakas upang gumawa ng mabubuting gawa, hindi dahil nakikinabang Siya 
mula dito, kundi upang makinabang ang iba.  Sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa iba, ipinakikita 
natin ang ating pagmamahal sa Dios.  Habang iniisip ni David ang layunin ng sarili niyang mabubuting 
gawa, ito ang kanyang napagpasyahan, at hinihikayat siya nito sa buhay na may mabubuting gawa. 
 
Sa likod ng mga salita ni David dito makikita natin sa kanyang paglalarawan sa bayan ng Dios ang isang 
wastong pag-uugali sa mga kapwa mananampalataya.  Inilalarawan niya ito sa tatlong paraan, tatlong 
paraan na dapat din nating isipin sa isa’t isa sa iglesia ni Jesu Cristo.  Sinabi niya na ang aking kabutihan 
ay sa “mga banal.”  Ang bayan ng Dios ang mga banal.  Sila ay espiritual na ibinukod mula sa sanlibutan 
at sila ay mga handog na buhay sa Dios.  Ganito natin dapat isipin ang isa’t isa sa iglesia – hindi nag-iisip 
ng iba pa, “Hindi siya masyadong Cristiano,” dahil sa gayon ay humahatol ka sa panlabas, ngunit ang 
espiritual na pag-iisip, “Ang isang ito, itong kapwa ko mananampalataya, ay ibinukod para sa Dios.  Siya 
ay banal, siya ay pinabanal.”  Ganito binabati ni Pablo ang mga iglesia:  “Sa mga banal na nasa….” at 
pagkatapos ang pangalan ng iglesia.  Ganito natin dapat tanawin ang isa’t isa sa iglesia. 
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Pangalawa, tinatawag sila ng mang-aawit na “mararangal sa lupa.”  Ang salitang “marangal” ay 
nangangahulugang “pinakamahusay, nararapat sa paghanga, lubhang mabuti.”  Sa ganitong paraan 
iniisip ni David ang bayan ng Dios.  Hindi niya sila iniisip bilang halo-halong pangkat ng mga 
makasalanan.  Hindi niya iniisip ang ilan lamang sa kanila na sila ay mabuti.  Kundi nakikita niya ang gawa 
ng Dios sa kanila.  Tinatanaw niya ang lahat ng mananampalataya bilang kahanga-hangang nilikha ng 
Dios.  Ang pinaka kahanga-hangang bagay sa kanya ay gumawa ang Dios ng kaligtasan sa puso ng mga 
kapwa mananampalataya.  Sila ay naligtas sa pamamagitan ng kamatayan.  Ito ang mga taong dahilan ng 
pagpapadala ng Dios sa Kanyang Anak.  Ang mga ito ay mahahalaga sa Kanya, ang mararangal sa lupa.   
 
Kaya naman sinasabi niya tungkol sa kanila, sa kanila ako lubos na natutuwa.  Kinukuha niya ang kanyang 
kagalakan at nakikita ang kanyang kaligayan sa ibang mananampalataya.  Ang kanilang pakikisama ay 
nakakaginhawa.  Sa talatang 6, nang sabihin niyang, “Ang pisi ay nahulog para sa akin sa magagandang 
dako,” sinasabi niya ang tungkol sa kanyang lugar sa iglesia.  Nasisiyahan siya sa pakikisama ng ibang 
mananampalataya.  Hindi siya mapagsariling Cristiano. 
 
Malinaw na may tawag na ipinahihiwatig sa atin dito – hindi lamang upang sumama sa mga kapwa 
mananampalataya sa pagsamba o sa pakikipagkaibigan o pagtitipon – kundi upang magkaroon ng 
wastong pag-uugali sa kanila, upang isipin sila kung paano silang iniisip ng Dios, upang makita sila kung 
paano sila nakikita ng Dios kay Jesu Cristo.  At sa pag-iisip sa mga tinutukoy niya, hindi iniisip ni David 
ang mahirap unawain.  Nasa isip niya ang mga lalaking tulad ni Joab at iba pa na mga pabigat sa kanya.  
Gayunman sinasabi ni David, “Sila ang mararangal, sa kanila ako lubos na natutuwa.” Kapag tayo ay 
mayroong wastong pag-iisip tungkol sa iba doon lamang tayo magiging pakinabang sa kanila.  Ang taong 
may maling pag-uugali ay inilalayo ang kanyang sarili mula sa pakikisama ng mga mananampalataya.  
Hindi siya nag-aambag sa kanila.  Kung maliit ang palagay mo sa iba, maliit lang ang magagawa mo para 
sa kanila.  Kung hindi mo iniisip ang iba, wala kang magagawa para sa kanya.  Hindi ba totoo ‘yan?  
Kapag mas mataas ang pagpapahalaga natin sa isang tao, mas lalo natin siyang iniisip, mas higit ang 
gagawin natin para sa kanya.  Iyan ang paksa ni David dito.  “Ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako 
sa iyo.  Tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang mararangal, sa kanila ako lubos na natutuwa.”  Sila 
ang nakikinabang, sinasabi niya, mula sa mabubuti niyang gawa. 
 
Punan natin iyan ng kaunti dito.  Ano ang ilang mabubuting gawa?  Maiisip natin ang mga bagay gaya ng 
pagsamba at panalangin, pagiging bukas-palad, pagsunod sa mga utos ng Dios, at ang gawaing 
pagtatatag ng ating pamilya sa tahanan.  Kapag ginagawa natin ang mga bagay na ito hindi sila kapaki-
pakinabang sa Dios, subalit tinatawag Niya tayo upang gawin sila para sa kapakinabangan ng iba.  Kapag 
dumadalo tayo sa pagsamba, iyan, una  sa lahat, ay hindi para sa sarili nating kapakinabangan, kundi ito 
ay isang bagay na ginagawa natin sa pagtitipon ng mga banal upang palakasin at mangasiwa sa mga 
pangangailagan ng iba.  Kapag tayo ay bukas-palad sa pagsuporta sa mahihirap, kapag nagdadala tayo ng 
pagkain at dumadalaw sa may sakit, kapag nagpapadala tayo ng card, kapag may tinatawagan tayo, 
kapag dumadalo tayo sa Pag-aaral ng Biblia, kapag nakikisama tayo sa ibang mananampalataya 
pagkatapos ng gawain sa iglesia, sino ang nakikinabang?  Ang Dios ba?  Nakakadagdag ba tayo sa Kanya?  
Hindi.  At hindi lamang ito para sa akin, hindi ito pangunahing para sa akin, kundi para sa 
kapakinabangan ng iba, ng mga banal, ang mararangal na nasa lupa.  Iyan ay maganda.  Tinatawag tayo 
ng Dios upang parangalan at luwalhatiin Siya.  At ganito natin ito ginagawa:  sa pamamagitan ng 
paglilingkod sa ibang mga kaanib ng katawan.  
 
Kaya, ang kabuuan ng teksto ay ito:  Ikaw at ako ay hindi mapapaunlad ang Dios.  Maaari natin Siyang 
mahalin, ngunit hindi natin Siya mabibigyang-pakinabang.  Subalit maaari nating tulungan ang mga banal 
na narito sa lupa kasama natin.  Kung kaya dapat natin silang isipin kung paano sila iniisip ng Dios.  Dapat 
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nating naisin na makasama sila.  Dapat nating makita ang katuwaan natin sa kanila, hindi una sa ating 
sarili at sa ating kapakinabangan, kundi upang ang ating kabutihan, na ginawa ng Dios sa atin sa 
pamamagitan ng Kanyang biyaya at Espiritu, ay maipaabot sa kanila.  Ganito ang pagiging kaanib, 
aktibong kaanib, sa iglesia.  Ganito natin pinaglilingkuran at minamahal ang Dios bilang mga 
mananampalataya. 
 
Ito ang sinasabi ni Pablo nang sabihin niya sa Galacia 6:10, “Kaya't habang may pagkakataon, gumawa 
tayo ng mabuti sa lahat, lalung-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya.”  Oo, dapat 
tayong maging mabuti sa lahat ng mga tao:  ibigin ang kapwa gaya ng iyong sarili.  Ngunit mayroong 
espesyal na katuwaan na dapat nating gawin sa paglilingkod sa mga kapwa kaanib ng katawan ni Cristo 
sa pamamagitan ng mapagmahal nating mga gawa.   
 
Nais kong magtapos sa pagtawag-pansin sa katotohanang ang mga ito ay maka-Mesias na mga salita, na 
ang mga ito ay mga salita ni Jesu Cristo.  Dito ay nakikita natin ang kagandahan at biyaya ng Dios sa krus, 
at sa tekstong ito mismo.  Ito ay dapat mag-udyok din sa atin sa mabubuti nating gawa.  
 
Ang pangunahing tagapagsalita dito sa teksto ay hindi si David.  Hindi ang mananampalataya.  Kundi si 
Jesu Cristo sa Kanyang pagparito sa sanlibutan, sa Kanyang pagpunta sa krus, sa Kanyang pagsunod sa 
kalooban ng Dios sa Kanya.  Ito ang sinasabi Niya tungkol sa Kanyang kabutihan, sa mabubuti Niyang 
gawa.  Bagama’t Siya ay ganap na masunurin, hindi Siya nagdagdag ng anuman sa kaluwalhatian ng Dios.  
Hindi Siya pumarito sa sanlibutan dahil kinailangan Siya ng Dios na pumarito.  Kundi pumarito Siya para 
sa atin.  Pumarito Siya para sa mga kaanib ng Kanyang katawan.  Lahat ng Kanyang ginawa, ang ganap 
Niyang pagsunod, ang Kanyang pagdurusa, ang Kanyang sakripisyo, ang Kanyang kamatayan, ang 
Kanyang pagkalibing, ang muli Niyang pagkabuhay, ginawa Niya para sa Kanyang bayan.  At kahit 
ngayon, sa Kanyang paghahari sa langit, naghahari Siya sa lahat ng mga bagay at namamagitan para sa 
mga mananampalataya.  Kaya, sinasabi Niya sa Dios, “Ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo.  
Tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang mararangal, sa kanila ako lubos na natutuwa.”  Ganito ang 
iniisip Niya sa mga taong pinag-alayan Niya ng Kanyang buhay.   
 
At ipinapakita nito sa atin ang puso ng Dios.  Ipinapakita nito sa atin ang sakripisyo ni Jesu Cristo.  Iyan ay 
dapat mag-udyok din sa atin, upang sabihin, “Ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo. Tungkol 
sa mga banal na nasa lupa, sila ang mararangal, sa kanila ako lubos na natutuwa.”  Wala tayong 
maidaragdag sa Dios.  Hindi natin Siya mapapaunlad.  Gayunman, pinagkakalooban Niya tayo, sa 
Kanyang biyaya, ng kakayahan upang gumawa ng mabubuting gawa upang makapaglingkod tayo sa isa’t 
isa sa katawan ni Jesu Cristo. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa gawa ng Iyong biyaya na ginagawa kaming bayan na masigasig sa mabubuting gawa.  
At dalangin namin na kami ay maging matapat sa paggamit sa pinagkaloob Mo sa amin kahit na hindi ito 
makakadagdag sa Iyo, ginagamit ito para sa kapakanan ng mga kapwa mananampalataya sa katawan ni 
Jesu Cristo sa lupa.  Idinadalangin namin ito alang-alang kay Jesus, Amen. 


