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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 12:35-38

"Mga Aliping Mapagbantay"

ni Rev. Carl Haak

Tinatawag ng ating Panginoong Jesu Cristo ang lahat ng Cristiano sa darating na taon na maging
mapagbantay na mga alipin.  Ito ang mga salitang sinabi Niya sa Lucas 12:35-38, isang nararapat na salita
para sa atin sa pagsisimula ng isang bagong taon.  Mababasa natin:  “Bigkisan ninyo ang inyong mga
baywang at paliwanagin ninyo ang inyong mga ilawan.  At maging tulad kayo ng mga taong naghihintay sa
kanilang panginoon na magbalik mula sa kasalan upang agad nilang mapagbuksan siya kapag siya ay
dumating na at tumuktok.  Mapapalad ang mga aliping iyon na madatnan ng panginoon na nagbabantay
kapag siya ay dumating.  Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bibigkisan niya ang kanyang baywang, sila'y
papaupuin sa hapag-kainan at siya ay lalapit at paglilingkuran sila.  At kung siya'y dumating sa hating-gabi,
o sa magmamadaling araw na, at matagpuan silang gayon ay mapapalad ang mga aliping iyon.”  Tinatawag
ka ni Jesus, bilang anak ng Dios, nitong parating na taon upang mamuhay bilang aliping mapagbantay.

Mula sa mas malawak na konteksto ng mga salita ng Panginoon, nakikita natin kung gaano Niya nakikilala
ang ating puso.  Alam Niya na tayo ay laging handang mapuno ng lahat ng uri ng pagkatakot.  Marahil ang
inyong iglesia ay may kakaunting kaanib, at nasa iyong puso ang pasanin kung makapagpapatuloy pa ba kayo
sa darating na taon.  O, marahil bilang indibidwal at pamilya, nakatingin ka sa napakaraming alalahanin sa
darating na taon – mga kahirapan sa iyong daan – at pagkatapos ay nakikita mo ang sarili mong kahinaan
at kahihiyan.  

Binibigyan tayo ni Jesus ng katiyakan sa isang ginintuang pangungusap sa talatang 32 ng Lucas 12:  “Huwag
kayong matakot, munting kawan, sapagkat nakakalugod sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian.”
Nalalaman Niya na tayo ay laging maaaring madaig ng pagkabalisa, lalo na ng mga bagay na nasa lupa, ang
kasalukuyang panahon; mga bagay na ano ang ating kakanin at ano ang ating iinumin at ano ang ating
isusuot.  At sinasabi Niya sa atin sa mga salita bago ang talatang 35, na “nalalaman ng inyong Ama na
kailangan ninyo ang mga bagay na ito.”  Sa halip, tinatawag Niya tayo, na hanapin ang kaharian ng Dios, at
lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay din sa inyo.   Ang kahulugan ay napakalinaw.  Sinasabi sa atin ni Jesus
sa simula ng taong ito na dapat tayong maging handa na isuko ang anuman, dapat nating itanggi sa ating
sarili anumang nakakahadlang sa ating kaligtasan.  Dapat nating ilagay ang ating pagmamahal sa mga
kayamanan ng kaligtasan kay Jesu Cristo.   At, sa mga salita ng ating teksto, sinasabi Niya sa atin habang
hinahanap natin ang kaharian ng langit at sapagkat tayo ay pinalaya na mula sa bumibitag na pagkabalisa,
na dapat din tayong mamuhay gaya ng mga mapagbantay na alipin, nahahanda para sa pagbabalik ng ating
Panginoong Jesu Cristo sa buo Niyang kaluwalahatian.

Kung hinahanap natin ang kaharian ng Dios sa ating buhay, at kung ninanasa nating mamuhay ng Cristianong
pamumuhay nitong darating na taon, kung gayon ay dapat tayong mamuhay tulad ng mga alipin na
inaasahan ang pagbabalik ng kanilang amo.  Ang ating buhay ay dapat gugulin na nakatingin sa Kanyang
pagbabalik.  Iyan, sabi ni Jesus, ang tanda ng Kanyang anak sa sanlibutang ito sa darating na taon ng ating
Panginoon.
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Sinasabi Niya sa atin na dapat tayong matagpuan na walang ginagawang magiging sanhi ng ating kahihiyan
kapag Siya ay dumating.  Sa halip, dapat tayong mamuhay bilang mapagbantay na alipin.  Iyan ang salita
ni Jesu Cristo sa bawat Cristiano habang tayo ay nakatayo sa simula nitong bagong taon.

Tunay na ang Panginoon ay nagsasalita dito sa isang talinghaga.  Sinasabi Niya, “At maging tulad kayo ng
mga taong naghihintay sa kanilang panginoon na magbalik mula sa kasalan upang agad nilang mapagbuksan
siya kapag siya ay dumating na at tumuktok.”  Tinutukoy Niya ang isang dakilang panginoon na may dakilang
bahay.  Isipin ang isang taniman na puno ng maraming alipin, at ang panginoon (o may-ari) nitong malaking
bahay (taniman) ay umalis upang pumunta sa isang kasalan, iniwan ang kanyang mga alipin na may
pananagutan sa kanyang bahay na ihanda ang lahat kapag siya ay bumalik.  Ang haba ng handaan sa kasalan
ay laging magkakaiba.  Sa panahon ng ating Panginoong Jesus, walang itinakdang oras na maaaring sabihin
ng alipin, “Ito na ang oras ng pagbabalik niya.”  Hindi nila alam.  Sinasabi ng Panginoon na maaaring ito ay
sa araw o sa gabi.  Sa talatang 38  ay mababasa natin “At kung siya'y [iyon ay, ang Panginoon] dumating
sa hating-gabi, o sa magmamadaling araw na, at matagpuan silang gayon ay mapapalad ang mga aliping
iyon.”  

Sinasabi ng Panginoon na ang ating pagkatawag upang magbantay para sa Kanya bilang Kanyang mga alipin
ay 24/7.  Dapat tayong laging maging handa.  Dapat tayong magbantay.  Dapat tayong pumokus sa
pagbabalik ng ating Panginoon.  Iyon dapat ang nasa unahan ng ating isip, upang kapag Siya ay dumating
tayo ay matatagpuang handa.  Napakalinaw na Siya ay nagsasalita sa atin ng Kanyang pagbabalik, ang
pagbabalik ni Jesu Cristo sa huling araw sa Kanyang iglesia.  Tayo – mga Cristiano, ang iglesia ng Dios, ang
bahay ng Kanyang mga alipin sa lupa – ay dapat maging handa, nagbabantay, naghihintay, upang kapag Siya
ay nagpakita mapagbubuksan natin Siya kaagad.

Pansinin na may interesanteng bagay dito.  Sinasabi ng ating Panginoon na Siya ay umalis mula sa atin,
dumadalo sa isang kasalan.  Napakadalas, kapag iniisip natin ang isang handaan sa kasalan, iniisip natin ang
wakas ng panahon kapag si Jesus ay dumating.  Sinasabi sa atin ng Apocalipsis 19 na magkakaroon doon ng
hapunan ng kasalan ng Kordero at ng Kanyang kasintahan.  At iyon ay totoo.  Ngunit ikaw at ako ay dapat
ding mag-isip ng ganito:  na natamo ng ating Panginoon ang karapatan para sa Kanyang sarili at para sa
Kanyang bayan sa kaluwalhatian ngayon upang makadalo sa handaan sa kasalan ngayon din.  Sinasabi sa
atin ng Panginoon sa sitas na ito na yaong mga banal na namatay at ang mga kaluluwa ay dinala sa
kaluwalhatian ay kasama ni Cristo na nagdiriwang, sa isang kasalan.  Anong kagalakan, anong kaaliwan, ang
dapat nitong ibigay sa ating mga puso habang marahil, tayo ay pumapasok, sa taong ito  na nagluluksa pa
sa pagkamatay ng isang mahal na anak, o mahal na asawa, isang mahal na anak ng Dios.  Dahil ang Kanyang
gawain ay ganap na ganap, sa kaluwalhatian tayo ay papasok sa Kanyang ganap na pagdiriwang.  Iyan ay
hindi maghihintay hanggang Siya ay bumalik sa mga ulap sa wakas ng mga araw.  Kundi ngayon na, kapag
nakatagpo natin si Jesus sa kamatayan, tayo ay magiging bahagi ng isang maluwalhating kasalan ng walang
hanggang kagalakan at kaluguran.

Ngunit ang ating kalagayan bilang iglesia ni Jesu Cristo sa panahong ito ay tayo ay nasa lupa at tayo ay
naghihintay upang balikan Niya tayo.  Tinatawag Niya tayong Kanyang mga alipin – literal na Kanyang mga
alipin.  Pinuno ng Panginoon ang Kanyang bahay ng mga biniling alipin.  Ah, oo, bilang iglesia at mga
mananampalataya, tayo ay tinatawag sa Kasulatan ng kasintahang babae ni Jesu Cristo, ang asawa.  Lahat
ng mayroon Siya ay atin.  Ngunit tayo rin ay tinatawag na Kanyang mga alipin.  Iyon ang tingin sa atin
habang tayo ay nasa lupa na may gawaing gagawin sa Kanyang pangalan.    Tayo ay mga alipin sa bahay
ng Dios na Jehovah, binili ng dugo ng Kanyang sariling Anak, upang mapaglingkuran natin Siya.

Naririnig mo ba iyon?  Naririnig mo ba iyon sa kaluluwa mo ngayon?  Hindi tayo mga alipin ng diablo.  Alam
mo, may dalawa lamang na posibilidad – ikaw ay nasa paglilingkod alinman sa diablo o ng banal na
Panginoong Jesu Cristo.  Hindi ka nagsasarili; hindi ka sariling tagaganap.  Ipinapahayag ng Kasulatan tungkol
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sa atin na tayo ay dating mga alipin ng kasalanan (Rom. 6:17, 18).  Ngunit, salamat sa Dios, tayo ay naging
mga lingkod ng Dios kay Cristo sa pamamagitan ng biyaya.  Ibig sabihin na pinaglilingkuran natin Siya sa
pag-ibig, hindi mabigat sa kalooban.  Ang paglilingkod kay Jesus ay hindi, “Magpapanggap akong Cristiano
ngayong taong ito at marahil ay dadalo ako sa iglesia.  Sa tingin ko ay kailangan kong gawin iyon.  Pero
ayoko nito! Ayoko sa Kanya.  Hindi ko gusto itong buong pagka-Cristiano.”  Ah, hindi.  Ang tunay na anak
ng Dios ay nakikitang umaalingawngaw sa kanyang puso sa taong ito:  “Iniibig ko ang Panginoon, ang bukal
ng buhay at biyaya.  Ako ay Kanyang alipin; nakagapos, gayunman ay malaya.”  Bilang Kanyang mga alipin,
nais natin Siyang bumalik.  Hindi tayo ganap na magiging maligaya kung wala Siya sa paningin.

Ito ang ating kalagayan sa taong darating.  Samakatuwid, ang ating pagkatawag ay:  Maging tapat sa
Panginoong Jesus.  Dapat kang maging handa sa Kanyang pagbabalik.  Hindi ka dapat mamuhay na tila Siya
ay hindi nagbabantay sa iyo.  Maraming Cristiano na ang pakiramdam sa Cristianismo ay may kaunting halaga
lang sa kanila.  Namumuhay sila na iniisip, “Ano ang pwede kong matakasan?  Hindi ko gagawin ang gusto
Niya, kundi gagawin ko ang gusto ko.  Bukod dito, malayo pa sa hinaharap ang Kanyang pagbabalik.  Hindi
ko kailangang mag-aalala tungkol diyan.”  Ang tunay na Cristiano ay nais ang kanyang buhay, ang kanyang
puso, ang kanyang pamilya na maging maayos, na maging nasa maayos sa espiritual na kalagayan sa
Panginoon.  Ibig sabihin na bawat araw nais natin na ang ating buhay ay sinusuri ng Kanyang mata, ng mata
ng Panginoon na ating iniibig.  Nais nating linisin araw-araw ang burak sa mga habong ng ating puso – ang
burak ng pagnanasa.  Ibig sabihin na bilang mga tapat na alipin sa Kanyang bahay, nais nating kunin ang
panlinis ng bintana at linisin ang espuma ng pagseselos sa ating mga mata.  At ibig sabihin na ayaw nating
ang Kanyang bahay ay maging makalat sa lahat ng mga gamit ng kasakiman, kundi nais natin silang pulutin
at gamitin at ituon ang ating puso sa Kanya.

Lalo na, dapat tayong maging maingat sa pakikitungo sa bawat isa.  Ang Panginoon, sa mga talatang 42-48
ng Lucas 12, ay nagpatuloy upang palakihin ang isang tiyak na aspeto ng buhay ng Kanyang mga alipin.
Binalaan Niya tayo sa mga alipin na matatagpuang nambubugbog ng kapwa niya aliping lalaki o kapwa-aliping
babae.  Sinasabi ng Panginoon sa atin, “Mahalaga kung paano ninyo pakitunguhan ang bawat isa.
Napakahalaga kung paano ka namumuhay kasama ng iyong asawa bilang alipin ni Cristo.  Napakahalaga kung
paano ka namumuhay sa iglesia, na hindi ka namumuhay na may pagseselos at pagkainggit at pagtsi-tsismis
at paninirang-puri.  Napakahalaga na, kapag bumalik ang Panginoon, hindi ka Niya matagpuan na ang iyong
mga kamay ay nasa leeg ng kapwa mo alipin kundi makita ka Niyang tapat at nagbabantay.”

Paano natin gagawin iyon?  Binibigyang-diin ng Panginoon dito ang tatlong bagay.

Sa unang banda, bigkisan ninyo ang inyong mga baywang (t. 35).   Nakaugalian na kapag nais ng isang alipin
na gumawa nang hindi nabibigatan at mabisa, kung gayon ang kanyang mahabang damit, na hanggang
sakong, na makakahadlang sa alipin sa kanyang pagpupunas ng sahig o pag-aasarol ng mais o pagsisibak
ng kahoy, ay itataas sa kanyang baywang – tatalian (bibigkisan) niya ang kanyang baywang.  Ibig sabihin
na dapat kang maging handa na gawin ang kalooban ng iyong Panginoon ngayong darating na taon.  I Pedro
1:13, “Kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip; na supilin ninyo ang inyong sarili at ilagak
ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesu-Cristo.”  

Ano ang ipinapagawa ng Panginoon sa iyo sa taong ito?  Ang sagot ay:  walang bago.  Ang kalooban ng iyong
Amo (Guro).  Sundin ang Kanyang kalooban.  Ibigin Siya at gawin ang lahat ng bagay mula sa pag-ibig na
iyon para sa Kanya at sa kapwa alang-alang sa Kanya.   Maging kuntento.  Italagang alisin ang mga
nagpapabigat sa iyo, humahadlang sa iyo – ang makasalanan mong pagka-makasarili, ang awa mo sa sarili,
ang iyong pagseselos, ang iyong kasakiman, lahat ng uri ng kasalanan.  Alisin mo sila at magpatuloy na
maglingkod sa Kanya sa taong ito.
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Sa ikalawang banda, dapat nating paliwanagin ang ating mga ilawan (t. 35).  Ang diin dito ay hindi sa
personal na ilawan ng bawat Cristiano, kundi literal na sinasabi ng Panginoon, “at paliwanagin ang mga
ilawan,” ang mga ilawan ng Kanyang bahay.  Ang mga ilawan sa malaking bahay sa panahon ni Jesus ay
laging nangangailangan ng pag-aalaga, laging kailangan ng pagpapatuloy, upang ang bahay ay laging
magbigay ng liwanag.  Lalo na sa gabi.  Ang mga ilawan sa bahay ng Dios, na napakahalaga kung tayo ay
mamumuhay gaya ng mga naghihintay kay Jesus, ay:  1) ang pangangaral ng Salita ng Dios; 2) ang mga
sakramento; at 3) Cristianong disiplina.  Ang bahay, ang iglesia, ay dapat handa sa pagbabalik ng Panginoon.
Ang ilawan ay dapat nakasindi.  Ang Salita ay dapat tapat na ipangaral, sapagkat ang Salita ang ilawan.  

Iyon ang magpapaging-handa sa iglesia para sa pagbabalik ni Jesu Cristo – ang Salita.  Dapat tayong lumago
sa Salita; dapat tayong lumago sa aral.  Dapat tayong magkaroon ng pagkaunawa sa tapat na pahayag ng
mga aral sa mga kredo.  Dapat tayong maging tapat sa ating gawain bilang mga anak sa klaseng
pang-katekismo.  Dapat tayong maging tapat bilang mga kaanib ng iglesia sa ating mga pag-aaral ng Biblia.
Dapat nating alagaan ang mga bagay ng Kanyang Salita sa iglesia.  Pagkatapos ay naroon ang mga
sakramento.  Ang mga sakramentong ito ay napakahalaga dahil ipinaaalala nila sa atin na si Jesus ay
darating.  Siya ay darating para sa atin.  At dapat ay naroon ang tapat na pagsasagawa ng mapagmahal na
Cristianong disiplina sa iglesia.  Sa gayon ang ilawan ay nakasindi sa bahay ng Dios.

Sa ikatlong banda, dapat tayong magbantay, sabi Niya sa talatang 36, sa ganitong paraan:  “At maging tulad
kayo ng mga taong naghihintay sa kanilang panginoon na magbalik mula sa kasalan upang agad nilang
mapagbuksan siya kapag siya ay dumating na at tumuktok.”  Isinasalarawan ni Jesus ang mga alipin ng
bahay na naghihintay sa pintuan, nakatayo sa beranda, nakatingin sa daan.  Isipin ang maliliit na bata tuwing
pista.  Kapag alam ng maliit mong anak na darating ang Lolo at Lola at darating sila isang araw bago ang
Pasko o sa Bagong Taon.  Saan pupunta ang mga batang ito?  Sila ay pupunta malapit sa pintuan.  Sa
katunayan, siguro ay nais pa nga nilang maglaro malapit sa pintuan.  Ilalabas nila lahat ng kanilang laruan
at magsisimula silang maglaro sa tabi ng pintuan dahil nais nilang naroon, nais nilang batiin ang kanilang
mahal sa buhay, kapag sila ay dumating.  Kaagad!  Hindi malayo sa isang sulok sa itaas sa silid
nagmumukmok bilang isang kabataan.  Ah, hindi.  Kundi kapag dumating ang mahal sa buhay, nais mong
naroon ka! Nais mong batiin sila.  Sinasabi ng Panginoon na, sa Kanyang bahay, ang mata ng lahat ay nasa
pintuan.  Ang lahat ay handa at sabik na batiin Siya kapag Siya ay bumalik.  Ah, sila ay abala sa kanilang mga
tungkulin.  Ngunit ang isa nilang mata ay nakatuon sa pintuan, ang isang tainga ay nakahandang makinig,
upang mapansin na Siya ay dumating na.

Nakita mo, ang Panginoon ay nagsasalita tungkol sa kaasalang mayroon tayo sa kasalukuyang buhay.  Ang
ating Panginoon at Guro ay nagsabi na Siya ay darating.  Iyon ay nangangahulugan na nais nating mamuhay,
ngayon din, sa harapan ng Kanyang mukha.  Nais nating mamuhay na nakatingin sa Kanyang pagdating.
Nasaan ang mata ng iyong puso sa taong ito?  Ano ang hinahanap mo?  Ano ang inaasahan mo?  Ano ang
nasa iyong isipan?  Ano ang iyong pokus?  Gaya marahil, kapag ang asawa mo ay nagsasalita sa iyo o ang
iyong anak ay lumapit sa iyo at may tanong siya sa iyo, ngunit tatango lamang ang iyong ulo dahil may iba
kang iniisip.  Sige, ano talaga ang iniisip ng iyong puso para sa taong ito?  Ano talaga ang gusto mo?
Sinasabi ng Panginoon, “Ako ay darating.”  Naririnig mo ba Siya?  Sinasabi ng Panginoon, “Lahat ng mga
tanda na sinabi ko bago ang Aking pagbabalik ay natutupad na sa harapan mo.”  Kaya ikaw, bilang isa na
nagmamahal sa Panginoon, ay magiging masikap sa Kanyang Salita.  Nanaisin mong malaman ang Biblia.
Nanaisin mong malaman ang Biblia dahil sa ganitong paraan ikaw ay ginagawang handa para sa Kanya na
umibig sa iyo.  At ikaw ay mamumuhay na handa para sa pagdating Niya. 

Sinasabi ng Panginoon, “Mapapalad ang mga aliping iyon na madatnan ng panginoon na nagbabantay kapag
siya ay dumating.”  Mapapalad ang mga aliping ito.  Dinala Niya ang salitang iyon ng pagiging mapalad ng
dalawang beses:  sa talatang 37 at sa talatang 38.  Kung ikaw man ay magiging mapalad itong darating na
taon o hindi ay hindi malalaman sa pamamagitan ng dami ng mga bagay na mayroon ka.  Hindi ito malalaman
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ng iyong kalusugan ngayon o ano ang kahihinatnan ng kalusugang iyon ngayong taon.  Ang pagpapala para
sa darating na taon ay malalaman sa pamamagitan ng isang punto:  Mamumuhay ka ba sa Kanyang biyaya,
handa at nagbabantay sa Kanyang pagdating – laging nagbabantay bilang Kanyang alipin, upang ang iyong
buhay ay maging kalugud-lugod sa Kanya?  Kung gayon ikaw ay pagpapalain.  Ang mga alipin ng kasalanan
ay hindi pagpapalain sa taong ito, gaano man sila kasayang tingnan.  Marahil hindi sila mukhang napakasaya
ngayon sa kanilang hangover.  Akala nila sila ay magiging masaya sa darating na taon sa pamamagitan ng
pagkalas sa asawang ito at paghahanap ng bago.  Akala nila ay magiging masaya sila sa pagiging malayang
gawin ang nais nila sa kasalanan – paglalasing, ari-arian, alindog.  Makukuha nila ang kaisipang ito lalo na
at inilalarawan ito sa mga pelikula at sa telebisyon – ang mga ito ang masasayang tao na nagkakasala at
ginagawa ang nais nila.  Subalit hindi sila masaya – dahil ang sumpa ng Dios ay nasa kanila na sadyang
inilalagay ang Kanyang daan na hiwalay sa kanila.

Hindi, ang pagpapala ay matatagpuan sa paggawa ng kalooban ng Dios.  Ano ang magdadala ng pagpapala
sa iyo sa taong ito?  Iyan ay tanong na hindi mahirap sagutin.  Ito ang maghahatid ng pagpapala:
pag-aabang sa pagbabalik ng iyong Panginoon at namumuhay na handang humarap sa Kanya.  Sa gayon ay
magkakaroon ka ng kaaliwan na anuman ang dumating sa iyo sa taong ito, iyon ay ipinadala ng Kanyang
kamay upang ihanda ka sa maluwalhating araw kapag makikita mo na Siya ng harapan.

Sa oras na iyon, sinasabi ng Panginoon na bibigkisan Niya ang Kanyang baywang at pauupuin tayo sa
hapag-kainan at lalapit at paglilingkuran tayo.  O, anong Amo si Jesus!  Dadalhin Niya tayo sa kaluwalhatian
at paglilingkuran tayo! Sasabihin Niya sa atin sa oras na iyon, “Umupo ka sa hapag-kainan.”  At ilalabas Niya
lahat ng mabubuti at masasarap na putahe ng Kanyang kaligtasan.  O, anong luwalhati! Iyan ang ating Amo.
Sa biyaya, ang ating Amo ay ating alipin.  Inihahatid Niya sa atin at pinaglilingkuran tayo para sa ating walang
hanggang kabutihan.

Handa ka na bang humarap sa taong ito?  Namumuhay ka ba sa paraang nakalulugod sa Kanya?  Naka-abang
ka ba sa pintuan?  Sinasabi ba ng iyong puso, “Pumarito ka, Panginoong Jesus”?  Handa ka na ba para sa
Kanya?

Mamuhay ka sa taong ito bilang mapagbantay na alipin ni Jesu Cristo.  At pakinggan ang Kanyang Salita mula
sa langit bawat araw ng taong ito:  Mapapalad ang mga aliping iyon.

______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong banal na Salita at hinihiling ang pagpapala nito ngayon sa aming
mga puso.  Samahan mo kami sa taong ito at ipahintulot na bawat araw kami ay matagpuan, sa Iyong
biyaya, na tapat, nagbabantay na mga alipin.  Amen.


