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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Gawa 2:39

"Tinawag Mula Sa Nasa Malapit At Nasa Malayo"

ni Rev. Jai Mahtani

Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang ating serye sa pag-ibig sa mga dayuhan, pag-ibig sa mga kapatid, at
pag-ibig sa mga anak.

Gagawin natin ito sa pagsasaalang-alang sa mga salitang matatagpuan sa Mga Gawa 2:39, “Sapagkat ang
pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng
Panginoon nating Dios sa kanya.”  Isinasalaysay ni apostol Pedro kung paano nagdusa si Cristo, namatay,
at nabuhay na muli mula sa mga patay, at umakyat sa kanan ng Dios at ngayon ay ipinadala na ang Banal
na Espiritu.  Ang iba sa karamihan ay tinusok sa kanilang mga puso at tinanong si Pedro at ibang mga
apostol:  “Anong dapat naming gawin?”   At mababasa nating sinabi ni Pedro, sa talatang 38, nauna lang sa
ating teskto:  “Magsisi kayo, at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesu-Cristo upang
mapatawad ang inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.”  Pagkatapos ay
mapapansin ninyo, na tila baga upang tiyakin sa mga nakikinig, ipinaalala ni Pedro sa kanila ang tipan ng
Dios, sa Lumang Tipan, na ngayon ay nananatiling pareho sa Bago:  “Sapagkat ang pangako ay para sa inyo
at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Dios sa
kanya.” 

Ang katotohanang tumatawag ang Dios kapwa sa nasa malapit at nasa malayo ay isasaalang-alang natin sa
ilang sandali ngayon. 

Nalalaman mo na ang mismong pangangaral ng ebanghelyo ay namatay si Cristo, nabuhay, umakyat sa kanan
ng Ama, at ibinuhos ang Kanyang Banal na Espiritu sa Kanyang bayan na ginagamit bilang pangunahing
pamamaraan sa mga kamay ng Dios upang gumawa ng pagsisisi at pananampalataya sa puso ng mga lalaki,
mga babae, at mga bata mula sa mga nasa malapit at sa mga nasa malayo.  Tayo, kung gayon, na bayan
ng Dios, ay hindi na nabubuhay bilang mga makasanlibutan kundi bilang mga banal sa kapulungan ng bayan
ng Dios.

Pansining kasama ko na ang teksto ay nagsasabi ng tatlong magkakaibang grupo.  Sabi ni Pedro, “Sapagkat
ang pangako ay para sa inyo (1), at sa inyong mga anak (2), at sa lahat ng nasa malayo (3).”  

Una sa lahat, kung gayon, ang pangako ay sa iyo, maygulang na mga lalaki at mga babae na sumailalim sa
pangangaral ng ebanghelyo.  Walang duda na ang una at pinaka direktang pagtukoy ay sa mga nakakalat
na Judio na nagtipun-tipon sa Pentecostes.  Natatandaan mo na ipinapangaral ni Pedro ang sermon na ito
sa Pentecostes.  At ipinaalala niya sa mga tao na ito ay ipinangako ng dating propetang Joel, na sa huling
mga araw, ay ipapahintulot ng Dios ang Kanyang Espiritu sa dumating sa lahat ng laman.  Habang ang mga
tao ay nagtataka pa rin tungkol sa kaloob ng iba’t ibang wika na biglang dumating sa iglesia, ipinahayag ni
Pedro na, tunay nga, ito ang hiwagang gawa ng Dios, na nangakong darating ang Banal na Espiritu, at
titipunin ng Dios ang Kanyang bayan mula sa lahat ng mga bansa, upang sila ay magsalita ng
kahanga-hangang mga gawa ng Dios, bawat isa sa kanila sa sarili niyang wika.  Iyon, una sa lahat, ang
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tinutukoy sa ating teksto.  Sino, kung gayon, ang mga tinawag mula sa malapit at mula sa malayo?  Kayo
na maygulang na mga lalaki at mga babae mula sa lahat ng bansa.

Pangalawa, pansinin ding kasama ko ang inyong mga anak.  Ngayon iyan ay kapansin-pansin.  Mauunawaan,
ang mga Judiong ito na naglakbay mula sa iba’t ibang bansa papuntang Jerusalem para sa pista ng
Pentecostes ay dumating kasama ang kanilang mga pamilya.  Ang pangako ng Dios sa Lumang Tipan ay
magligtas sa linya ng mga henerasyon.  Iyan ay nagpapatuloy sa Bagong Tipan, sa kabila ng maling katuruan
ng mga Anabaptist at ng ibang nagsasabi na ang kaligtasan ngayon ay para lamang sa mga maygulang at
hindi para sa mga bata.  Tingnan mo ang teksto natin ngayon.  Mali sila sa pagsasabing ang teksto ay
tumutukoy sa espiritual na mga anak:  “Ikaw at ang iyong espiritual na mga anak na magsisisi.”  Ang
tinutukoy ay walang dudang sa mga Judiong ito na nagtipun-tipon sa Pentecostes, ngunit sa kanila din
namang mga binhi ng tipan – mga anak ng mga sumasampalatayang magulang, mga anak na maaaring
napakabata pa upang magpahayag ng pananampalataya at pagsisisi, ngunit gayunman, ay tumanggap ng
pangako ng Dios.

Pagkatapos ay idinagdag niya ang pangatlong grupo:  “at sa lahat ng nasa malayo.”  Iyon ay, hindi lamang
ikaw na maygulang na Judio.  Tandaan na sinabi ni Joel na ang ebanghelyo ay pupunta sa mga bansa, dahil
ang Espiritu ay darating sa lahat ng laman.  Ang pangako ay ibinigay, hindi lamang sa kanila na nasa iglesia,
hindi lamang sa kanila na ipinanganak sa mga magulang sa tipan, kundi gayundin naman sa kanila na tinipon
mula sa lugar ng misyon.

Ipinangako na ng Dios kay Abraham, sa Genesis 17, na makikipagtipan Siya sa kanya at kanyang mga anak.
Hindi natin dapat kalimutan, gayunman, na kahit doon ay hindi lamang ipinangako ng Dios ang Kanyang tipan
kay Abraham at sa kanyang binhi pagkatapos niya, kundi sinabi rin ng Dios kay Abraham na siya ay magiging
ama ng maraming bansa.  Ngayon ito ay nangyari na.  Nang mamatay si Cristo para sa ating mga kasalanan
at nabuhay mula sa mga patay, Siya ay itinaas upang ilapit lahat ng tao.  Iyon ay, itinaas Siya upang mailapit
lahat ng mga bansa.  Kaya nga sinabi Niya sa mga alagad, “Humayo kayo sa buong sanlibutan, at inyong
ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa.”  Si apostol Pedro, matatandaan mo, ay nangailangan ng
pangitain mula sa langit upang lubos itong maunawaan.  Mababasa natin sa Mga Gawa 10 na ipinakita ng
Dios sa kanya itong pangitain, kung saan ay kailangan ni Pedro na kunin at kainin ang mga maruruming
hayop.  Sinabi ni Pedro, “Panginoon, kailanma'y hindi ako kumain ng gayong mga bagay.”  At sinabi ng
Panginoon, “Ang nilinis ng Dios ay huwag mong ituring na marumi.”  At habang tinatanggap ni Pedro ang
salitang iyon, may kumatok sa pintuan at iyon ang isinugo ni Cornelio na senturion.  Dumating ang araw na
kailangang pumasok ng apostol sa tahanan ng isang hindi Judio at dalhin din ang ebanghelyo sa kanya.

Si apostol Pablo din ay malinaw na isinulat sa Efeso 2:13, “Kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa
pamamagitan ng dugo ni Cristo.”

Ang tekstong isinasaalang-alang natin ngayon ay hindi gumagawa ng kondisyon.  Totoo na ang pangako ng
ebanghelyo ay napupunta sa mga maygulang na sa iglesia, sa mga batang ipinanganak sa linya ng tipan, at
sa mga nasa malayo.  Gayunpaman, ang nararapat ay ito:  “Bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Dios
sa kanya.”  Hindi lahat ng nasa ilalim ng pangangaral, hindi lahat ng ating mga anak, at hindi lahat ng nasa
malayo ay tatawagin.  Hindi ganoon ang kalagayan.  Ang ebanghelyo ay dapat ipangaral nang lahuk-lahok,
pangkalahatan, sa bawat nilalang.  Ngunit ang pangako ay hindi nais ng Dios na iligtas ang lahat ng tao,
bawat ulo.  Ang pangako ay ililigtas ng Dios sinuman na loobin Niya.  “Bawat isa na tinatawag ng Panginoon
nating Dios sa kanya.”  At Siya ay nalulugod na tawagin ang sarili Niyang hinirang, inililipat sila mula sa
kadiliman tungo sa Kanyang kamangha-manghang liwanag.  Siya ay tumatawag.  Iyan ang patungkol sa ating
teksto.  
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Iyon ang pagkatawag na di-matatanggihan kung saan ay sinasabi ni Jesus sa Mateo 11:28:  “Lumapit kayo
sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.”
Ngunit kahit doon Siya ay tumatawag, hindi sa lahat na bawat ulo, kundi sa kanila na nanlulupaypay at
lubhang nabibigatan.  At nananalangin Siya sa sitas ding iyon sa makalangit na Ama, nagpapasalamat sa Dios
na ipinahayag ito ng Dios sa mga sanggol, ngunit inilihim ito sa mga marurunong at matatalino.
Ipinahahayag ito ng Dios sa sarili Niyang mga tupa.  Gumagawa Siya sa kanilang puso ng pagpupunyagi laban
sa kasalanan.  Nagpapagal sila laban sa kanilang kasalanan.  Nakikinig sila sa tinig ni Cristo:  “Lumapit kayo
sa akin,” at lumalapit sila at nakakakita ng kapahingahan.  Alam na alam nating lahat ang Roma 8:28, “At
nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Dios ay gumagawa sa ikabubuti.”  Kanino?  Sa mga umiibig
sa kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa kanyang layunin.  Silang mga umiibig sa Dios ay silang mga
tinawag mismo ng Dios ayon sa Kanyang layunin, ayon sa Kanyang banal na paghirang.  At ang mga tinawag
niya ay itinuring niyang ganap; at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya.   

Sino kung gayon ang mga tinawag mula sa nasa malapit at mula sa nasa malayo?  Ang binhing hinirang, ang
espiritual na binhi, ang mga tunay na anak ni Abraham, gaya ng isinulat ni Pablo sa Galacia 3:29, “At kung
kayo'y kay Cristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham.”  

Ngayon marahil ay nakikinig ka dito at maaaring nagtatanong ka, “Anong kaibahan kung tumatawag man ang
Dios ng lahat o tumatawag ang Dios ng ilan?  At bakit mahalagang maunawaan na ang Dios ay soberanong
Dios na tinatawag lamang ang Kanyang bayan?” Pag-isipan mo iyan.  Ang kaibahan ay may kinalamang lahat
sa Dios mismo.  Sapagkat itinuturo nito kung sino ang Dios.  Ang Dios ba ng langit at lupa ay soberanong
Dios, na isinasagawa ang Kanyang layunin sa pamamagitan ng malakas Niyang kapangyarihan?  O Siya ba
ay parang isang pulubi, kumakatok sa pintuan, nagmamakaawang pumasok,  at pagkatapos umaasa sa
mahinang tao na gumawa ng panghuling pasya?  Narito ang iyong Dios.  Narito ang Dios ng Kasulatan.
Alamin na Siya ang Dios na tumatawag.  Kapag ang Dios na trinidad ay tumawag, pinatutungkulan Niya ang
hinirang na makasalanan sa pamamagitan sa ebanghelyo.  At ang makasalanang iyon ay inilipat mula sa
kadiliman tungo sa kagila-gilalas na liwanag ng Dios.  Tinawag ng Dios ang lahat ng may buhay.  Sinabi Niya,
“Magkaroon ng liwanag,” at nagkaroon ng liwanag.  Sa pamamagitan ng parehong pagtawag binuhay Niya
si Faraon.  Alam mo bang sa pamamagitan ng soberanong pagtawag ng Dios na ang lahat ng mga bagay ay
nangyayari, maging ito ay Tsunami o mga lindol?  Tumatawag Siya at ang isang lingkod ay kailangang
manatili.  Tumatawag Siya at ang isa ay dapat umalis.  Ang lahat ay sa pamamagitan ng pag-uutos ng
Makapangyarihan sa lahat.

Subalit ang teksto natin ngayon ay nagsasalita tungkol sa partikular, pinagpalang pagkatawag, ang nagliligtas
na tawag sa ikaliligtas.  Ang Dios na nagbibigay-buhay sa mga patay at ang mga bagay na hindi buhay noon
ay binubuhay niya ngayon (Roma 4:17), ay nalulugod na tawagin ang Kanyang bayan mula sa kadiliman
tungo sa Kanyang kagila-gilalas na liwanag (I Ped. 2:9).  Ang Kanyang inihayag sa Paraiso, at pagkatapos
ay ipinahayag ng mga propeta sa Lumang Tipan, ay tinupad na lahat sa Kanyang Anak.  Ang Panginoong Jesu
Cristo ay tumatawag.  Tumatawag Siya ng mga maygulang.  Tumatawag Siya ng mga bata.  Tumatawag Siya
sa mga nasa loob ng iglesia, at tumatawag Siya sa mga nasa malayo.  Tumatawag Siya sa pamamagitan ng
pangangaral ng ebanghelyo, ng pangangaral ng pangako ng Dios.

Iyan ang ginagawa ni Pedro dito.  Binabanggit lamang niya ang mga pangako sa Lumang Tipan mula sa Mga
Awit at mga propeta.  Inilalarawan niya sila, at pagkatapos ay ginagamit sila sa kanyang tagapakinig.
Pansinin, walang anumang pagtawag sa altar.  Ang Espiritu ay kumilos habang si apostol Pedro ay
nangangaral.  At sumigaw ang mga tao, “Anong dapat naming gawin?”  Hindi, ito ay hindi  “Anong dapat
naming gawin,” na para bang ito ay umaasa sa malayang kalooban ng tao na gumawa ng isang bagay upang
maligtas.  Ito ay sigaw ng kalungkutan at pagsisisi.   
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Ano ang ipinahahayag ni Pedro?  Magsisi kayo, at magpabautismo…. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo
at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo.”  

Ano ang pangakong iyon?  Walang duda na ipinapahayag ni Pedro ang pangako ng Banal na Espiritu.  Iyon
ang tinutukoy niya sa naunang talata (“Tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo”).  Sinasabi na niya
sa talatang 33, “Kaya't yamang pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos, at tinanggap mula sa Ama ang
pangako ng Espiritu Santo, ibinuhos niya [Jesus] ito na pawang nakikita at naririnig ninyo.  Nakita mo, ang
pangako ng Dios ay ang Banal na Espiritu ng Dios.  Syempre, higit pa roon.  Higit pa roon sa lahat ng sinasabi
ni Pedro tungkol sa kanyang sermon – tungkol sa kamatayan ni Jesus, muli Niyang pagkabuhay, Kanyang
pag-akyat sa kanan ng Ama; tungkol sa lahat ng mga pangako ng Dios na ibinigay sa atin sa Kasulatan.
Ngunit sino, sa palagay mo, ang naglalagay ng lahat ng mga pangakong iyon ng Dios sa ating puso?  Sino
ang nagdadala ng mga salita ng Dios at nagbibigay sa atin ng bagong puso upang tayo ngayon ay
sumampalataya?  Sino ang gumagawa sa atin ng kabanalan upang tayo ngayon ay manabik sa mga bagay
ng kaharian ng Dios?  Ang Espiritu ng Dios.  Sapagkat, malibang tayo ay muling ipanganak, ipanganak mula
sa itaas sa pamamagitan ng Espiritu, hindi man lang natin makikita ang kaharian ng Dios. 

Ang mahalagang tandaan ay ito:  Walang espiritu, maging ito ay espiritu ng pagiging pagano, o sa daigdig
ng iglesia, walang espiritu na hindi nagtuturo ng direkta kay Jesu Cristo at sa Kanya na ipinako sa krus, na
maaaring maging Espiritu ni Cristo.  Sinabi sa atin ni Cristo na kapag dumating ang Banal na Espiritu, Siya
ang magpapaalala sa atin ng lahat ng itinuro sa atin ni Cristo.  Kaya lagi tayong mag-ingat, lagi nating suriin
anuman ang itinuturo sa atin sa Kasulatan, at laging suriin ang mga espiritu upang makita kung ang naririnig
ba natin at natututuhan natin ay nagtuturo sa atin pabalik kay Jesu Cristo at sa Kanya na napako sa krus. 

Mahalaga ding tandaan, na ang pangako ng Dios ay isang pangako.  Ito ay hindi alok.  Kapag may ipinangako
ako sa aking mga anak, gumagawa ako ng tiyak na pahayag ng isang mabuti sa isang anak, walang taling
nakakabit.  At kung minsan ang mga bata ay lumalapit sa akin at nagsasabing, “Ang pangako ay pangako.
Nangako ka.  Kailangan mong tuparin ang pangako mo.”  Ang alok ay kakaiba.  Ang alok ay pagpapahayag
ng isang mabuti na nakasalalay sa tatanggap.  Ang alok ay naka-kondisyon sa pagtanggap o pagtanggi ng
tatanggap.  Alam mo na hindi kailanman tinutukoy ng Biblia ang ebanghelyo bilang alok – hindi kahit minsan!
Ang ebanghelyo ay pangako.  Pangako ng Dios na tatawagin Niya ang Kanyang bayan at ililigtas Niya sila.
Sa kabila ng lahat, ang Panginoon nating Dios ang tumatawag!  “Bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating
Dios sa kanya.”  Ang Dios mismo ang tumatawag.  Tinatawag Niya ang mga maygulang; tinatawag Niya ang
mga bata; tinatawag Niya ang mga tao mula sa lugar ng misyon.

Ang iglesia, samakatuwid, ay hindi dapat magpakilala ng lahat nang uri ng pamamaraan upang mapalapit ang
karamihan.  Ni dapat mang baguhin ng mangangaral ang mensahe ng ebanghelyo upang maging mas
masarap sa panlasa ng tao.  Ang Dios, na lumikha ng lahat ng bagay sa kapangyarihan ng Kanyang Salita,
ay nalulugod na tawagin ang sa Kanya sa pamamagitan ng pangangaral ng Salitang iyon.  Hindi natin iyan
dapat kalimutan.  Hindi natin dapat kalimutan, sa pagpapalaki ng ating binhi sa tipan, na dapat nating dalhin
ang Salita.  At hindi natin iyan dapat kalimutan sa gawaing misyon.  Ang Dios mismo ang tumatawag.

Kung Siya ay nalulugod na tumawag sa pamamagitan ng buhay na pangangaral ng Salita, kung gayon ay
dapat tayong magpasakop doon sa Salita.  Sa katunayan, masasabi ko kung gayon na, tayo man ay
maygulang o mga bata o nasa lugar ng misyon, dapat tayong magpasakop at maghanap ng iglesia na tapat
na nangangaral ng katotohanan.  Dapat tayong dumalo sa pagtitipon ng bayan ng Dios kung saan ang Salita
ay ipinapangaral.

Ngunit ang sinisikap kong gawin sa buong seryeng ito ay ipakita sa harapan mo ang katatagan na dapat
mayroon sa ating pag-ibig para sa kanilang nasa tipan at pag-ibig natin para sa kanila na nasa lugar ng
misyon.  Hindi tayo dapat magpatalo sa hangal na paniniwala na ang ilang katotohanan ay dapat na itago
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sa misyon dahil ang mga nasa lugar ng misyon ay hindi ito mauunawaan.   Ni dapat man tayong pumunta
sa isa pang sukdulan:  “Misyonerong Mahtani, dapat kang mangaral ng pagsisisi sa mga tao doon.  Hindi pa
sila naliligtas.  Ngunit huwag kang mangahas na ipangaral ang pagsisisi sa loob ng iglesia!”  Bakit hindi?  Ito
ang parehong Salita na dapat makarating sa bayan ng Dios sa loob ng iglesia at sa Kanyang bayan sa lugar
ng misyon.  Sa katunayan, dapat tayong magkaroon ng tamang paninimbang.  Hindi natin dapat bigyang-diin
ang tipan ng pagtuturo sa puntong wala na tayong panahon para sa misyon at sabihing ang misyon ay hindi
mahalaga.  Ni dapat man nating gawin ang ebanghelismo at misyon at maging abala sa mga bagay na iyon
na wala na tayong panahon para sa tipan ng pagtuturo.  Tinatawag tayo ng Salita ng Dios na pareho iyong
gawin.  Dapat nating ibigin ang ating mga anak, at dapat nating ibigin ang dayuhan, at parehong mula sa
pag-ibig sa Dios kay Jesu Cristo.

Alam mo ba kung bakit?  Dahil ang Dios ay laging nalulugod na tawagin ang Kanyang bayan, maging sa loob
man ng iglesia o mula sa malayo, sa pamamagitan ng paggamit ng pangangaral mismo ng Anak ng Dios.
Si Jesus ay ginawa ng Dios na parehong Panginoon at Cristo.  Ang nabuhay na Panginoon ay ang Isa na
tumatawag.  Ibinigay ng Dios ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng kapamahalaan sa Kanya.  Samakatuwid,
dapat tayong humayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo ni Jesu Cristo na may pagtitiwala na
ang Dios ay laging magpapatubo ng dalawang ibayong bunga.  Hindi lahat ng ating mga anak ay lalakad sa
pananampalataya.  Hindi lahat ng nakakarinig ng ebanghelyo sa lugar ng misyon ay sasampalataya.  Kundi
tatawagin ng Dios sinumang loobin Niya.  

Ang mahalagang bagay na dapat tandaan, kung gayon, ay dapat tayong manating tapat.  Lumalakad tayo
sa pag-ibig sa dayuhan at sa pag-ibig sa ating mga anak at para sa isa’t isa.  Matapat nating dinadala ang
katotohanan ng Salita ng Dios.  At isasakatuparan ng Dios ang Kanyang layunin.  Maging sa araw ng
Pentecostes, hindi lahat ay nagsisi.  May mga naroon na nangutya.  May mga naroon na tumawa.  May mga
naroon na nagsabing, “Ah, ang mga taong ito ay lasing sa bagong alak.”  Ngunit nang magsimulang mangaral
si apostol Pedro, at nang kumilos ang Banal na Espiritu sa puso ng bayan ng Dios, may mga naroon na
tinusok sa kanilang puso at sumigaw, “Anong dapat naming gawin?”  Iyon ay, naunawaan nila na sila ay may
sala, marumi.  Sila ang mga may kahangalan  at nabubulagang naging dahilan upang ang Anak ng Dios ay
pumunta sa krus at upang ipako.  Ano kung gayon ang sinabi ni Pedro?  “Magsisi kayo, at magpabautismo
ang bawat isa sa inyo.”  

Ah, hindi iyon dahil ngayon, kahit paano, ang pagsisisi ay gawa na dapat nilang gawin.  Hindi sa sila ay
nabautismuhan at kahit paano ang kanilang bautismo ay magliligtas sa kanila.  O matatanggap nila ang
kaloob ng Espiritu Santo dahil sa bagay na ginagawa nila.  Hindi, ang kanila mismong pagsisisi at ang kanila
mismong bautismo ang magiging patunay na ang Banal na Espiritu ay dumating na ngayon sa kanilang puso,
na sila, ay tunay ngang nakisama sa Dios na trinidad sa pamamagitan ni Jesu Cristo at natanggap ang
pinagpalang kaloob ng Banal na Espiritu.  Sapagkat ang pangako ay sa kanila, sa kanilang mga anak, at sa
kanila na nasa malayo. 

Pansinin sa talatang 40 (kasunod ng ating teksto), “Sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at
hinimok sila na sinasabi, Iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito.”  Ito ay
nangangahulugan na hindi dapat ilang salita lamang, “Ah, nagsisisi ako sa aking kasalanan,” o “Ah,
magpapabautismo ako at magpapahayag ng pananampalataya,” kasing-halaga ng mga bagay na iyon.  Ito
ay dapat pagbabago sa paraan ng pamumuhay.  Ito ay dapat patunayan ng banal na pagsisisi.  Ito ay dapat
ipakita sa pamamagitan ng pagtatalaga sa iglesia ni Jesu Cristo sa pagpapahayag ng iyong pananampalataya,
upang ngayon ikaw ay nabubuhay bilang kakaibang tao, bilang maharlikang pagkapari, isang bansang banal,
sambayanang pag-aari ng Dios, gaya ng sinasabi sa atin ng I Pedro 2. 

Totoo ba iyan sa iyo?  Alam mo bang tinawag ka ng Dios upang ikaw ay lumipat mula sa kadiliman tungo sa
Kanyang kagila-gilalas na liwanag, upang ikaw ay tumalikod mula sa paglilingkod sa mga dios-diosan tungo
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sa paglilingkod sa tunay at buhay na Dios?  May isa pang dulo, alam mo, sa pagtawag ng Dios sa Kanyang
bayan.  Ito ay binigyang-diin sa kabuuan ng Mga Gawa 2, na hinihikayat kong basahin ninyo.  Ito ay
tumutukoy sa pakikisama sa Dios at pakikisama sa iglesia.  Sila na malugod na tinanggap ang Kanyang Salita
ay binautismuhan, at doon ay nadagdag sa iglesia nang araw ding iyon ang may tatlong libong kaluluwa, na
masigasig na nagpatuloy sa aral ng mga apostol at pagtitipon.  Kung minsan ay nakapag-iisip tayo, “Ah, iyan
ay para lamang sa iglesia sa Bagong Tipan sa unang pag-ibig nito.”  Ngunit pansinin ang mga prinsipyo, at
unawaain na ang pag-ibig para sa anak at pag-ibig para sa mga dayuhan at pag-ibig para sa mga kapatid ay
naroong lahat sa iglesia sa Bagong Tipan, kaya’t sila ay nagpatuloy na nakatalaga sa Dios, nakikisama sa
bayan ng Dios sa pag-ibig sa isa’t isa sa ilalim ng pangangaral ng ebanghelyo. 

Ang magandang larawan ay ito, gaya ng sinasabi sa atin ng huling talata ng Mga Gawa 2:  Sila ay “nagpupuri
sa Dios, at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao.”  Sila ay interesado sa pagsamba sa Dios.  Sila rin ay
interesado sa ebanghelismo sa mga taong nakapaligid sa kanila.  At sa paraang iyon idinagdag ng Dios sa
iglesia araw-araw ang mga kaluluwang naligtas. 

Kaya ang Salita ng Dios ay nag-uutos sa atin na lumakad sa pag-ibig, hindi lamang para sa dayuhan, hindi
lamang para sa mga kapatid, kundi sa mga anak din natin!  Kaya nga dapat tayong tumuon sa banal,
Cristianong pagka-magulang.  Sa mga darating na linggo, tayo ay magiging napaka praktikal, magsasalita
mula sa Kasulatan sa pagkatawag upang sanayin ang ating mga anak, upang ipanalangin ang ating mga
anak, at upang ibigin ang ating mga anak, upang tayo ay maging balanse sa buong bagay ng paglalakad sa
pag-ibig sa ating kapwa.  

Malugod nawa ang Dios na patuloy tayong pagpalain sa ating pag-aaral sa pagkatawag ng Salita ng Dios na
sanayin ang pag-ibig sa dayuhan, sa mga kapatid, at sa ating mga anak.

_________________________________________

Manalangin tayo.

Dios ng tipan, na nagtitipon mula sa nasa malayo gaya rin ng mula sa aming mga inapo, ay malugod nawa
na pagpalain ang aming mga anak at ang aming mga apo.  Tulungan Mo kaming maging tapat sa pagdadala
ng pangako sa mga nasa malayo gaya rin naman sa mga nasa linya ng henerasyon.  Pakinggan ang aming
dalangin at pagpalain kami dito sa Reformed Witness Hour at lahat ng pinalad na makarinig ng Iyong Salita,
upang kami ay sama-samang makapaglingkod sa Iyo, upang kami, gaya ni Josue noon, ay masasabing, “Sa
ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon.”  Ito ang aming dalangin sa
pangalan ni Jesus, Amen.


