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Part Five.  Ang tungkol sa lipunan  

2. Pag-ibig 

Sa tuwing mangangaral ang Panginoong Jesus, labis na namamangha ang mga nakikinig sa 

Kanya. Subalit may mga Hudyong marurunong sa relihiyon ang madalas nakikipagdebate at 

ayaw patalo.  Minsan isang abogado ang nagtanong kay Jesus upang subukan Siya, Ano ang 

pinakamahalagang utos sa batas ng Diyos? Ang sagot ni Cristo ay, Mahalin mo ang Diyos 

ng buong puso, buong kaluluwa, buong isipan at buong lakas (Matthew 22:36-39; Luke 

10:27).  

  

Ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos o ang ating pagwawalang bahala sa Kanya ay 

mababakas sa ating pagsunod o pagsuway sa Kanyang mga kautusan at tagubilin.  Ito ang sabi 

ng Panginoong Jesus, Kung mahal mo Ako, sundin mo Ako (John 14:15).    

  

Sinasabi sa 1 Samuel 15:22 na ang pagsunod ay mas mabuti kaysa paghahandog. Kaya, hindi 

masusukat ang pagmamahal sa Diyos sa laki ng binibigay sa simbahan; at hindi rin sa lakas 

ng pakiramdam. Ang pag-ibig sa Diyos ay nabibigyang kahulugan lamang sa pakikinig at 

pagsunod sa Kanyang salita.  

  

Ang tanong ay ito: Kung nakakabit sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ang pag-ibig sa Kanya, 

ano ang paraan upang lumago ang ating pag-ibig sa Panginoon?  

  

Isa lamang ang paraan kung paano lalalim ang ating pagmamahal kay Cristo – iyan ay sa 

pamamagitan ng pagkilala sa Kanya nang lubusan. Ang mas malalim na pagkilala sa Kanya 

ang magpapalago sa ating pag-ibig sa kanya. At, isa lamang ang paraan ng pagkilala sa Kanya. 

Iyan naman ay ang pag-aaral ng Kanyang salita.  

  

Sinasabi sa 1 John 4:19 na mahal natin ang Diyos sapagkat minahal Niya muna tayo. Ibig 

sabihin, ang ating pagmamahal sa Diyos ay reaction natin sa Kanyang pagmamahal. Kaya, 

kung nais nating lumago ang ating pagmamahal sa Panginoon, alamin natin kung gaano ba 

talaga tayo kamahal ng Diyos?  

  

Maraming mga kadalagahan ang nagsasabing ang gusto nilang mapangasawa ay yaong 

mayaman, matanda at malapit nang mamatay. Ang ibig nilang sabihin ay pera ang mahalaga. 

Sinasabi naman ng iba na ang pagmamahal ay natututuhan ng tao. Matututuhan daw nilang 

mahalin ang pangit basta mayaman. Anong uri ng pag-ibig sa asawa magkakaroon ang mga 

babaeng ganito?  

  

Ang gospel at mga liham ni Apostle John ang tunay na nakakapag-paliwanag ng pag-ibig ng 

Diyos sa atin. Dapat na pagbulay-bulayan natin ang dalawang passages na ito:  
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Una, ang John 3:16 na nagsasabing, Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin 

na ibinigay Niya ang Kanyang kaisa-isang Anak upang ang sinumang magtiwala sa Kanya 

ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.  

  

Ikalawa, sinasabi ni Cristo sa John 10 na ibinigay Niya ang Kanyang buhay para sa Kanyang 

mga tupa at binibigyan Niya ang mga ito ng buhay na walang hanggan.  

  

Dalawang bagay ang ating dapat pagbulay-bulayan tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa atin. 

Walang pinagkait sa atin ang Kanyang pagmamahal at namatay si Cristo para sa atin nang 

tayo ay makasalanan pa.  

  

Dapat din nating pakaisip-isipin na tayo ay binigyan ng Diyos ng dignidad nang tayo ay 

Kanyang likhain sa sarili Niyang wangis. At, idagdag pa natin ang mga katotohanan na tayo 

ay ginawa Niyang asin ng lupa, ilaw ng sanlibutan, Kanyang mga saksi at ambassadors 

(Matthew 5, Act 1, 2 Corinthians 5).  

  

Mayroon akong napanood na sine. Ang tanong ng lalaki sa kanyang maybahay ay ganito: 

“Mahal mo ba ako?” Magaling ang pagkakasagot ng babae. “Matapos kitang paglingkuran ng 

dalawampu’t limang taon, pinagluto kita, nilabhan at plinantsa ko ang iyong mga damit, 

pinalaki ko ang iyong mga anak, nilinis ko ang iyong barong-barong, winalis ko ang iyong 

bakuran. Tapos, tatanungin mo ako kung mahal kita?”  

  

Habang lumalago ang ating pagmamahal sa Diyos, lalakas naman ang ating pagnanasa na 

sundin ang Kanyang kalooban. Tulad ng ating napag-alaman na sa mga nakalipas nating 

aralin, ang kalooban ng Diyos para sa atin ay nakapaloob sa tinatawag na Great Commission 

na nakatala sa Matthew 28:19-20, na nag-uutos sa Kanyang mga alagad na hanapin ang mga 

nawawala Niyang tupa, ibahagi sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan at turuan silang 

sundin ang lahat ng Kanyang pinag-uutos.  

  

Ang involvement sa dalawang gawaing ito ang nagpapatunay kung gaano natin kamahal ang 

Diyos.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pag-isipan at Sagutin:  

1. Ano ang pinakamahalagang batas ayon kay Cristo?  

2. Paano malalaman kung anong uri ng pag-ibig sa Diyos mayroon ang isang tao?  

3. Saan mapagmamasdan ang katunayan at kalawakan ng ating pag-ibig sa Diyos?  

4. Paano mo masasabi na iniibig mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas?  
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