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Part One – Ang Tamang Pananaw  
 

 Ang Tama  

Ang isang pananaw na nakabase sa katotohanan ay magbubunga ng mabuting moralidad na  

magbubunga naman ng tamang pamumuhay. 

   

Nang lubhang nanlugmok si Cain dahil hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang handog, 

tinanong siya ng Diyos ng ganito, “Bakit ka galit? At bakit lugmok ang iyong mukha? Kung 

gagawin mo ang tama hindi ka ba tatanggapin? Subalit kung hindi mo gagawin ang tama, ang 

kasalanan ay nakatanghod sa pintuan ng iyong puso; ang nais nito ay ikaw, subalit dapat mo 

itong mapagharian.”   

 

Hindi binigyang pansin ni Cain ang payo ng Diyos; bagkos ay hinayaan niyang maghari ang 

galit sa kanyang puso hanggang sa napatay niya ang kanyang kapatid. Makikita natin dito ang 

pagkawalang tiwala ni Cain sa salita ng Diyos.  

 

Ang tama ay yaong sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Sinasabi sa Hebrews 11 na si Abel ay may 

pusong nagtitiwala sa Diyos, at ito ang kalooban ng Diyos para sa mga lumalapit sa Kanya. 

Ang mali ay ang pagsuway sa Kanyang kalooban. Mali ang ginawa nina Eba’t Adan nang 

suwayin nila ang utos ng Diyos. Mali din ang ginawa ni Cain sapagkat hindi niya pinakinggan 

ang payo ng Diyos; kaya nga nagawa niyang paslangin ang kanyang kapatid.  

 

Ang kaalaman sa kalooban ng Diyos ay napakahalaga. Paano tayo makagagawa ng tama kung 

hindi natin alam ang dapat paniwalaan. At paano tayo makapaniniwala ng tama kung wala 

tayong alam tungkol sa pangaral ni Cristo.  Si Abel ay naniwala sa hinayag ng Diyos hinggil sa 

paghahandog at siya ay sumunod. Ngunit si Cain ay naghandog ayon sa kanyang sariling 

paniniwala at ito’y hindi naging katanggap-tanggap sa Panginoon. Pinayuhan ng Diyos si Cain 

subalit hindi siya nakinig. Walang pagpapahalaga si Cain sa salita ng Diyos.  

 

Alam natin na ilang barumbadong tsuper lang ang kailangan upang mabara ang isang 

intersection. Kahit alam na ng mga motorista na kapag hindi nagbigayan, lahat ng 

bumabiyahe ay maaabala. Bakit hindi makuha ng mga tsuper dito sa Pilipinas na magbigayan 

sa isa’t isa. Bakit unahan nang unahan? Bakit bale wala sa mga Pinoy ang makaistorbo ng 

ibang tao? Bahagi na ba talaga ng ating kultura ang kasabihang, “Di bale na tayong 

maperhuwisyong lahat, huwag mo lamang akong malamangan!”   

 

Sinabi ni Pablo sa Philippians 2:4 na hindi lamang ang sarili nating interes ang ating dapat 

bigyang halaga kundi ang interes ng iba. Itinuturo niya na ang kalooban ng Diyos para sa atin 
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ay ang magbigayan. Ito ang tamang gawin. Subalit, sa ating mga lansangan at highways ay 

mapagmamasdan ang kamaliang taglay ng ugaling Pilipino.  

Ang tama ay yaong sang-ayon sa kaloobang ng Diyos. 

 

So, mahalaga ang triad ng totoo, mabuti at tama.  

  

Pag-isipan at Sagutin:  

 Si Mang Tonyo ay nahuli ng traffic enforcer for illegal parking. Nang titicketan na, 

pasimple siyang nag-abot ng pera (lagay) sa enforcer upang makaiwas sa hassle ng 

pagtubos ng lisensya at pag-attend ng seminar. Tama ba ang ginawang paglalagay ni 

Mang Tonyo? Paano mo nasabi ito? 
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