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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

II Corinto 11:3

“Ang Pag-aalalang Pag-ibig Para Sa Kasintahan Ni Cristo”

ni Rev. Carl Haak

Nag-aalala si apostol Pablo.  “Ngunit ako'y natatakot,” sabi niya.  Siya ay natatakot para sa iglesia.  Hindi
madaling matakot si Pablo.  Binigyan siya ng Dios ng di masusukat na katapangan.  Matapos mong
basahin ang mga listahan ng kanyang paghihirap na naitala sa 2 Corinto 11, iisipin natin siya ay makikita
nating nasa sulok lang, nagtatago sa ministeryo, nagsusulat ng kanyang mga hinaing.  Bagkus, ang lahat
ng mga paghihirap na ito ay nagdulot lang sa kanya ng katapangan upang lumaban, takbuhin ang kanyang
malaking pagnanais, mangaral at magturo na may masidhing pagnanais.  Hindi siya madaling natakot.
Pero siya ay may kinakatakutan.

Sa ano?  Ito ba ay pag-uusig?  Siya ba ay natatakot na kainin ng tabak ang iglesia?  Na ang liwanag ng
ebanghelyo ay malalagay sa malaking galit ng sanlibutan?  Na ang apoy ni Satanas ay nag-aapoy sa
mataas na kahoy o ang krus ang magpapatahimik sa mga Cristiano?  Hindi.  Hindi ikinakatakot ni Pablo
ang pag-uusig sa iglesia.  Pero kahit hindi siya nasisiyahan na makita ito, alam niyang darating talaga ang
ganito.  At alam niya na ang lahat ng galit, poot, panghahamak, kamatayan, pagkakulong, paghahagupit
ng sanlibutan ay hindi makakapagpabagsak ng iglesia.  Kaya ano pa ang dapat niyang katakutan?

Ito ay ang bulaang aral.  Siya ay natatakot na ang isipan ng iglesia at ng mga Cristiano ay mabulok dahil
sa bulaang  katuruan.  2 Corinto 11:3,  “Ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas
sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at
kadalisayan kay Cristo.”  Ikinakatakot ni apostol Pablo ang bulaang katuruan na nagtatago kunwari sa
katotohanan na dumating sa iglesia na may pandaraya, mga mapangakit na kalalakihan o kababaihan.
Ito ang higit niyang kinakatakutan.  Naniniwala siya na hindi magagawa ng pamalo na labanan ang
katotohanan sa iglesia, ang pang aakit ay hindi magdudulot sa iglesia para iwan ang katotohanan ni Cristo,
pero gayunman, ang bulaang aral na hiwalay sa biyaya ng Dios, ang madaling maghahatid sa iglesia sa
kapahamakan.  Ikinakatakot niya ang mahinang pananampalataya, mababaw na karanasan, kaunting
karunungan, madilim na pag-asa, at mababang pamantayan ng kabanalan.

Ang takot niya ay nakaugat sa pag-ibig.  Ang salitang paglalarawan na ginagamit niya dito sa 2 Corinto
11:3 ay ang pag-aasawa.  Nakikita niya na ang iglesia ay nakatayo sa pag-aasawang tipan kasama ang
Dios.  Ibig sabihin, ang Dios ay may paninibugho at pagmamahal sa Kanyang iglesia.  At sinasabi ni Pablo
na nakikibahagi siya sa nararamdamang ito ng Dios:  “Ako ay naninibugho na may banal na paninibugho,”
wika niya.  Nalalaman kasi niya na ang layunin ni Jesu Cristo ay maiharap ang iglesia bilang kasintahan
para maging Kanyang asawa.  Dahil sa pag-ibig para sa iglesia natatakot siya na ito ay mahantong sa pang
aakit ng bulaang katuruan.  Kaya naman, nais niya na pangalagaan ang iglesia ni Cristo, na may debosyon
sa Dios sa katotohanan.

Nakikibahagi ka ba sa kanyang pagkatakot?  Ibinabahagi mo ba ang kanyang pag-ibig?  Ikaw ba ay
nakikibahagi sa kanyang pagnanais na maingatan ang iglesia bilang malinis na kasintahan sa katotohanan
tungo kay Cristo?
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Ano ang dapat natin katakutan?  Sinasabi ni Pablo,  “Ngunit ako'y natatakot… ang inyong mga pag-iisip
ay mailigaw.”  Ikinakatakot ni Pablo na maligaw ang ating kaisipan.  Ang salitang “pagkaligaw” dito ay
tumutukoy sa dungis.  Ang sinasabi ay ang maruming pag-iisip na isinuko sa laman na hindi magagawang
makapag isip ng dalisay na kaisipan, o kahatulan, mapaghiganting isipan, isang pag-iisip na tumatahan
sa pagkamuhi at naipa-iimbabawan ng paghihiganti.  Sinasamba ng tao ang kanyang isipan.
Pinapaniwalaan niya na ito ang pamantayan ng tama at mali, ang ganitong dahilan ay mananaig.  Sinasabi
sa atin ng Biblia na ang isipan ng tao ayon sa kalikasan ay hindi mapapanaligan, kundi lugar na kung saan
ang bawat kasamaan ay naninirahan at lumalago.  “Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapoot laban
sa Diyos.”  Roma 8:7.  Ang isipan mo ay hindi lamang gaya sa foam na sumisipsip ng karungan.  Kundi,
ang isipan mo ay may bahid, bulok laban sa Dios.

Malinaw na ang ibig sabihin ni Pablo dito ay ang kabulukan ng pag-iisip sa ating isipan dahil sa bulaan at
hindi biblical na aral at relihiyon.  Hindi niya tinutukoy dito ang kabulukan ng pag-iisip sa mga bisyo, pagka
makasarili o paghihiganti, kundi dahil sa bulaang aral.  Sa talatang 4 sinasabi niya,  “Sapagkat kung may
dumating na nangangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y tumanggap ng ibang
espiritu na hindi ninyo tinanggap noon o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, kayo ay kaagad na
napapasakop doon.”

Nakakatakot iyan dahil ang isang masamang isipan ay naghahatid ng epekto sa puso.  Ang larawan na
ginamit ng apostol ay ang pag-aasawa – kapag ang isipan ng isang asawa ay naging masama, ang puso
ay madadamay rin, kasamang mabubulok.  Inihambing ni Pablo ang bulaang aral sa iglesia sa nangyayari
sa pag-aasawa.  Siguro, sa pananakit o kahinaan ng iyong kasamahan, iba ang iniisip mo.  May ibang
nakakaunawa sa iyo, may simpatya, mas masaya.  May iba na nagpupuno ng iyong pangangailangan.  Siya
ang iyong soul-mate, siya ang nagpapadama sa iyo ng kasiyahan!   Kaya sa isipan mong masama, ikaw
ay naaapektuhan ng iyong asawa.  At ibang tao ang binabalingan mo at hinahamak ang iyong asawa.
Ganito ang nangyayari kapag ang spiritual sa iglesia ni Jesu Cristo ay may bulaang aral.  Ang bulaang aral
ay nakakapang-akit sa puso ng anak ng Dios mula sa Dios kay Cristo.  Ang Dios ang nag-iisa nating asawa.
Si Cristo ang ating Asawa at Hari.

Pero ito ay pakana ni Satanas sa lahat ng panahon na pasukin ang isipan ng iglesia, akitin ito, pasamain
ang isipan niya, pilipitin ang kanyang pag-iisip upang magsimula nating makita ang bulaang aral at iwan
si Cristo para sa iba.

Hindi papayagan ng Dios ang bulaang aral.  Ang Dios ay nagagalak kapag ipinapahayag ng iglesia na “ito
an gaming sinasampalatayanan.”  Ang asawang lalaki ba ay nakikibahagi sa kasiyahan ng kanyang
maybahay?  Ang mali ay maghahatid sa pagsasabi,  “maliit na bagay lamang ito para mahati tayo sa aral
lang.  Ang awtoridad ng Kasulatan na iyan, imbes na panghahawakan mo, hindi kaya ito ang gumagapos
sa iyo?  Masyado tayong nagbibigay ng pansin sa katotohanan.  Pero ito ay tumatangkilik ng malayang
kaisipan.”  Sinasabi nila sa atin na ang nakikita natin ay hindi tugma sa kung ano ang ating nakikita sa
ilalim ng isang microscope.  At nais nilang pasamain ka at pasamain ang isipan mo upang ang puso mo
ay maalis kay Cristo.

Ito ang pakana ng bulaang aral.  Nasasangkot si Satanas ngayon sa mga iglesia.  Hindi ko tinutukoy ang
maraming kabulaanan na matagal nang hinatulan ng iglesia, hindi kasama ang matagal nang kamalian ng
anim na araw na paglikha sa loob ng 24 oras sa isang araw.  Hindi ko tinutukoy ang kabulanaan na
matagal nang hinatulan ng kasaysayan ng iglesia, na dito naisulat ang kredo at gumawa ng pagpapahayag
ng walang kamaliang Kasulatan ng soberano, pagtatalaga, paglikha, limitadong pagtutubos, at lahat ng
iba pang magagaling na aral.  Ito ang tinatawag ngayon na “mali sa paraang pulitikal.”
“Katanggap-tanggap sa lipunan.”  Dapat daw, ang sabihin natin, ang Dios ay handing magpatawad sa
kanila kapag sila ay handa na.  Sabihin daw natin, may iba’t ibang sukatan ng katotohanan.  Maganda nga
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ba ang pragmatism?  Ano sa palagay mo?  Mga pagpipilian dapat at hindi kasalanan.  At sinasabi nila sa
atin, na ang Dios ay umiiral lang dahil sa  tao, na ang Dios ay ayon lang sa tao, pinatunayan muna ng tao
na may Dios bago sa inaasahan ng tao na paniwalaan ito.  

Ngayon, naisaad ko ang mga kamalian sa pamamagitan ng paglalantad sa kung ano ang mga ito.  Ang
mga ito ay makalaman at pita ng mata at kayabangan sa buhay.  Pero huwag mong isipin na hindi ito
makakatukso sa atin.  At huwag mong akalain na matatakasan ito ng bulaang mga simbahan.  Ang lahat
ng ito:  pagpapanatili ng kasalanan sa buhay, pagka-inis sa awtoridad ng Dios sa ating tahanan, iglesia
at paaralan ay matatagpuan sa ating mga buhay.  Kaya nga, kailangan natin ang pangangaral ng Salita
ng Dios ng katotohanan sa Salita Niya.

Natatakot ka ba sa mga bagay na ito?  Natatakot ba sa kabulukan ng iyong isipan?  O inaakala mo na ikaw
ay magaling kaya hindi mo mararanasan ang mga bagay na ganito?  Tinitingnan mo ba ang katotohanan
na isang bagay na nagdudulot ng dibisyon, bagay na para lang sa kaisipan?  Sinasabi ni Pablo,  “Ako ay
natatakot nab aka ang isipan ng iglesia ay pasamain ng bulaang aral.”

Ito ay totoong pagkatakot.  Hindi lang ito imahinasyon ni Pablo.  Hindi lang naghihinala si Pablo.  Sasabihin
ng makabagong mga simbahan,  “Oh, minamahal naming matandang Pablo.  Para kang lola na nag-aalala
dahil natatakot ka sa apo mo na nasa swimming pool baka ito mahulog.  Hindi ito malaking aral.  Mabuti
ang pagbabago para sa iglesia.  Huwag kang masyadong magmalasakit Pablo, tungkol sa mga
bagay-bagay.”

May magandang dahilan si Pablo para matakot sa bulaang aral na ito, dahil nauunawaan niya na ang puso
ng iglesia ay magpapalapit sa pag-ibig sa paraan ng tunay na aral.  Nauunawaan ni Pablo ang
impluwensya ng bulaang doktrina.  Ginagamit niya na halimbawa ang ahas na dumaya kay Eba.  Kaya
tiyak, ang ibig sabihin, tinanggap ni Pablo ang kasaysayan ng Pagkahulog sa Genesis 3 bilang totoong
kasaysayan.  Hindi ipinalagay ni Pablo ang Genesis na isang alamat lamang o huwarang kuwento lang.
Kung iyong tatawagin ang Genesis 1-11 na isa lamang alamat, tatawagin ka ni Pablo na lapastangan!
Tatawagin ka niyang huwad na guro, na nagnanais na pasamain ang kasintahan ni Jesu Cristo.  Tatawagin
ka niyang kaaway ng iglesia ni Jesu Cristo.  Hindi ka lang niya tatawaging ganyan, kundi tinatawag ka rin
ng Salita ng Dios ng ganito!

Ang punto nito, ang takot ni Pablo ay totoo.  Dinaya ni Satanas si Eba.  Ang babae na nillikhang matuwid
kasama ang kanyang asawa – hinikayat ito ni Satanas na lumayo sa Salita ng Dios, na iwanan ang Salita
ng Dios, ang tanungin ang Salita ng Dios kung ito ba ay mabuti.  At nilulon ng babae ang tukso.  Natatakot
ang apostol na tayo ay pasamain ng bulaang aral na hindi isang imahinasyon lang kundi totoong
pagkatakot.  

Huwag kang umasa ng kamalian na darating sa iyo na may  magandang damit ng katotohanan.  Ang
asong gubat ay darating sa anyong damit ng tupa.  Ang bulaang doktrina ay may maliit na pinsala lang
kapag ito ay napapalibutan ng tunay na kulay nito.  Pero hindi ganito ang nagagawa nito.  Kaya narito ang
kabataan na dala ang katotohanan ng ebanghelyo.  Siya ay inanyayahan upang making sa mabuting guro
ng ilang opinyon.  Umaasa siya na makakapakinig ng ebanghelyo.  Pero wala siyang narinig.  O siguro,
isa o dalawang mga katanungan ang ipapahayag.  Nagsisimula ang maling katuruan ng maliit na patak
lamang, na nakakasunog gaya ng asido at nagpapasama sa isipan ng iglesia.

Ang pangnib ay totoo.  Si Eba ay walang kasalanan, pero tayo ay meron.  Si Eba ay nadaya.  Sa kalikasan,
tayo ay may kaisipan na yon sa laman, laban ito sa katotohanan ng Dios.  At ang nasa likod ng ating isipan
ay palaging kaisipan na inilagay ng demonyo,  “Sinabi ba talaga ng Dios, na ang tao ay lubos na masama?
Ang biyaya lang ba talaga ang nag-iisang soberano?  Hindi kaya nito itinatanggi ang pananagutan ng tao?
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Ang bahagi ba ng kaligtasan ay ayon lang sa magagawa ng tao?”  Oo, ang bulaang aral ay tunay na
nakakatakot.

Sinasabi ni Pablo, atin dapat iwaksi ang bulaang doktrina.  Manatili dapat tayo sa pagiging payak na na
kay Cristo.  Ang pahayag na ginagamit niya dito, ay ang payak at kakaiba at nakatindig lamang sa Bagong
Tipan.  Ito ay salita na ang ibig sabihin, “nag-iisa” o “walang inihalo.”  Ito ay tumutukoy sa walang
inihalong pagmamahal kay Cristo at sa katotohana Niya.

Ano ang gamut ngayon sa bulaang doktrina?  Ang gamut ay ang biyaya ng Dios, na dito ay huwag tayong
aalis, huwag dudumihan ang katotohanan ng Salita ng Dios.  Huwag nating iwan ang anuman sa
katotohanan.  Huwag tayong magdagdag ng anuman sa katotohanan.

Ang pananampalatayang iyan na inihatid sa mga banal (Judas 3), ang katotohanan na ipinakita ng Espiritu
sa mga iglesia, na nasa Salita ngayon ng Dios at ipinahayag sa ating Kapahayagan (Pananampalatayang
Reformed) – tayo ay manindigan sa katotohanan.  Ingatan mo ang iyong isipan sa katotohanan ng mga
aral ni Cristo.  Sumunod, sa mga katotohanang ito.  Ipanalangin na ang iyong isipan ay mabantayan at
buhay at mga gawa na supilin ng katotohanan.

Napakagandang halimbawa ang meron tayo sa mga kredo ng Reformed.  Isang napakagandang
halimbawa, at kung ikaw ay may katekismong Heidelberg, na nagtuturo sa atin sa lahat ng katotohanan
ng Salita ng Dios mula sa paksa ng ating kaginhawahan sa pagiging pag-aari ni Jesu Cristo at nagsasabi
sa atin na tayo ay mag nag-iisang Tagapamagitan at nag-iisang Daan sa Ama:  si Jesu Cristo lamang.

Manghawakan tayo, huwag ikahiya ang katotonan sa Salita ng Dios.  Ipanalangin natin ang isipang may
matalas na pakiramdam na marunong kumilala sa mga pakana ng bulaang aral.  At makita natin ang
bulaang aral ng demonyo. Tingnan mo kung ito ba ay pangangalunya, na pagtalikod sa ating asawa na
si Jesu Cristo.  Tingnan mo kung ito ba ang sisira ng tahanan at mga anak natin.  Tingnan mo kung ang
bulaang aral ba na ito ay laban sa Dios at ayon lang sa Diablo para matalikod ang iglesia ng Dios mula sa
Kanya.  Tingnan mo ito ng maigi.

Pagkatapos tayo ay may kasagutan sa ating mga takot:  Tumingin tayo sa ating asawa, kay Jesu Cristo
at sa Dios.  Minamasdan ng kasintahang babae ang asawa sa kanyang pagkatakot, di ba?  Kaya gayon
din sa iglesia na nakatingin kay Cristo kapag tayo ay natatakot sa ating mga pag-iisip na pinasama ng
bulaang aral.  Pagkatapos tayo ay babaling sa Dios.

At manalangin,  “Panginoon, ingatan Mo po ang aking isipan.  Na huwag po itong maging taliwas.  Huwag
itong humantong sa pagkahiwalay mula kay Jesu Cristo.  Kundi ingatan ang aking isipan, at ang aking
pangangatuwiran ay mapamahalaan ng Iyong katotohanan.  Ingatan ako na maging payak kay Cristo.
Bilang isang kasintahan na pinangakuan ng kanyang asawa, gayondin naman ang iglesia na pinangakuan
ni Cristo na matatagpuang tapat sa Kanya; at sa araw kapag nagbalik na Siya, matagpuan nawa na
matapat ang Kanyang kaluwalhatian at sa Kanyang pagpapakita.”

____________________________________________

Malangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Inyong Salita.  Basbasan ito sa aming mga puso.  Sa pangalan ni Jesus
naming ito dalangin, Amen.


