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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

II Corinto 5:6-8

“Lumalakas Sa Pananampalataya, Hindi Sa Paningin”

ni Rev. Jai Mahtani

“Kaya't kami'y laging nagtitiwala, bagaman nalalaman namin na samantalang kami ay nasa tahanan sa
katawan, kami ay malayo sa Panginoon.  Sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng
pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin.  Kaya't kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na
mapalayo sa katawan at mapasa tahanan na kasama ng Panginoon.”  Pansinin mo lalo na ang sinabi sa
2 Corinto 5:6-8 at ang matatagpuan sa saknong sa Salin ng King James Version.  Dahil nagbibigay ito sa
atin ng dahilan para sa katiyakan ni apostol Pablo na nagpapahayag ng salitang ito ng Dios,  “Sapagkat
kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin.”  Sa
pananampalataya lamang naiisip ng anak ng Dios na ang mawala sa katawan ay ang makasama ng
Panginoon.  Kaya nasasabi nga niya, gaya sa ginawa ni apostol Pablo sa talatang 8, tayo ay may
katiyakan, na nagnanais, na mawala sa katawang ito upang makasama ang Panginoon.  

Noong Setyembre 11, 2011, dumanas ang Estados Unidos ng isang napakasamang trahedya.  Dalawang
bagay ang nagdulot nito sa makabagong sibilisasyon sa harap mismo ng ating mga mata:  ang eroplano
at ang mataas na gusali.  Dinalawa ang ating bansa ng pagkawasak at kamatayan at lahat tayo ay
nagulantang, at ang matinding kalungkutan ay dumating.  Kung tayo nga ay aayon lang sa ating nakita,
at sa patuloy nating naririnig, mapupuspos ang ating isipan ng mga katanungang:  “Ano ang kasunod?
Gaano kahirap ito sa atin, lalo na sa bayan ng Dios, na huwag magpatuloy sa paglakad sa nakikita kundi
sa pananampalataya?  

Ipagpapatuloy natin ngayon ang serye sa paghahanda sa kusang-loob na kamatayan.  At ang katanungan
ay:  Ikaw ba ay humaharap sa katotohanan ng iyong kamatayan sa pamamagitan ng pananampalataya?

Nais nating isaalang alang ito ayon sa Salita ng Dios, na pananampalataya sa pangkalahatan, upang
maunawaan nga natin, kung paano isasagawa ang pananampalataya sa kamatayan, kung paano ang
pananampalataya ay nakakaapekto sa kaasalan ng anak ng Dios sa kanyang kamatayan.

Malugod nawa ang Dios na bigyan tayo ng pananampalataya at pag unlad pa nito upang sa pamamagitan
ng pananampalatayang ito, hindi lamang natin mapagtiisan ang kamatayan, kundi maging handa rin sa
kusang-loob na pagkamatay.

Ating mababasa sa talatang 7 ng 2 Corinto 5, “Sapagkat kami ay lumalakad hindi sa pamamagitan ng
paningin.”  Sa madaling salita, ang tunay na pananampalataya ay taliwas sa kung ano ang nakikita ng
ating mga mata.  Ito ang pinakamahirap na bahagi ng teksto, na kahit makita natin  ito sa saknong na
nasa salin ng King James Version.  Ayon sa basehan ng prinsipyo, magagawa nating magtiis sa lahat ng
mga bagay – kahit pa mismo sa kamatayan.  At ano ang prinsipyong ito?  Tayo ay lumakad, mamuhay,
sa bawat hakbang, at maging sa pagpasok sa kamatayan, hindi sa paningin, kundi sa pananampalataya.
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Ang totoo, hindi ito ang unang pagkakataon na binigyang diin ni apostol Pablo ang realidad nito.  Sa 2
Corinto 4 sa huling kabanata nito, ating mababasa,  “sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na
nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan,
subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan.”  Pansinin mo ang “sapagkat hindi kami
tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na
nakikita ay may katapusan.”  Ibig sabihin, may dalawang klase ng pagtingin.  Ang isa ay sa pamamagitan
ng pangkaraniwang mata, ang mga mata na kasama sa ating pagkapanganak.  Sinasabi ni Pablo na hindi
sa ganito dapat lumakad ang anak ng Dios.  Ibig kong sabihin, ano ba ang nakikita ng ating mga mata
kung walang pananampalataya?  Sinasabi nito sa atin na ang lahat ng bagay ay patungkol sa mga bagay
na para maging maganda lang.  Ganito ang makikita ng lahat.  Tingnan mo na lang ang mga bayani sa
lupa.  Tingnan mo ang mga kabutihan ng tao.  Tingnan mo kung paano sila magkaisa at maging
matulungin sa panahon ng digmaan at pangangailangan.  Tingnan mo kung paano magsama-sama ang
mga bansa sa mundo, sa kabila ng digmaan na nagnanais magtatag ng isang kaharian sa mundo.
Katunayan, ang kabuting ito ang wawasak sa masasama.  Tanging iilang tao lamang ang tatayo at
maninindigan laban sa masama at wawasakin nito ang Diablo.

Tayo ay lumalakad, namumuhay, sa bawat hakbang sa ating pamamaraan, at pagkatapos ay papasok sa
kamatayan, hindi sa pamamagitan ng paningin, kundi ng pananampalataya.

Sa kabilang banda naman, sinasabi ko sa iyo, ang pisikal na paningin din ang tutulong sa atin para
mag-isip, na ang lahat ay masama, lahat ay matatapos, walang pag-asa.  Tayo ay inaatake, tinatakot,
pinapahirapan, tayo ay bantad sa mga bagay na ito.  At maging lahat ng tinatawag na kapayapaan ay
nauuwi lang sa kabiguan.  Sa kabila ng lahat ng mga parangal at katiyakan, tayo ay takot na takot pa rin.
Alam natin kung gaano kasakit ang mamatay at tinatanong natin, paano na kung ito ay tumama sa atin?
Ganito rin sa mga Cristiano – kapag nagsimula na siyang umasa na lang sa pisikal na mga mata, kapag
di na siya lumalakad sa pananampalataya, kapag nagpasimula na niyang gamitin ang pisikal na mga mata
tulad ni Pedro, nang alisin niya ang paningin sa Panginoon at nagpasimulang tumingin sa tubig,
nagpasimula siyang lumubog dito.  Ang malakas na alon ng sanlibutan, kasama ang mga tukso nito,
kasama ang mga tumataliwas dito, lahat ng paghihirap ang tiyak magpapabagsak sa iyo.  Hindi tayo
makakalakad gamit ang pisikal na mga mata.  Lumakad dapat tayo sa pananampalataya, hindi sa paningin
lang.

Ang pananampalataya ay may ibang mata – espiritual na mga mata na ayon sa banal na Salita ng Dios.
Nakikita natin ang hindi nakikita ng pisikal na pa ningin – hindi ang mga bagay na panlupa at
pansamantala kundi mga bagay na di-nakikita at walang hanggan.  Kaya ang pananampalataya, sa
madaling salita, ay nagbibigay ng kakayahan na makita ang hindi nakikita.  Oo, sa pamamagitan ng
pananampalataya ating nakikita si Cristo, kahit pa hindi ito kaya ng ating pisikal na mga mata na makita
Siya.  Ang pananampalatayang iyan ang magdudulot sa  atin na yakapin at lumakad sa pamamagitan ni
Jesu Cristo, dahil ang pananampalataya ay nakabigkis upang pagkaisahin tayo sa Panginoon.  Siya ang
puno.  Tayo ang mga sanga.  Kung wala Siya, wala tayong magagawa.  Pero kapag ang Dios, sa
pamamagitan ng Kanyang kaawaan, alisin tayo sa patay na mga sanga, at ikabit kay Jesu Cristo na Siyang
Puno, ang nagbibigay ng buhay, tayo ay mabubuhay at gagawin natin iyan na maging malugod sa Dios,
at magpapasimula tayong makakita ng kakaiba – hindi gaya sa nakikita ng sanlibutan, kundi ayon kay
Cristo, na nabubuhay sa atin at ipinagkaisa sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya.

Alam mo, ang sanlibutan man ay may pansariling paningin, may sariling “pananampalataya” na makatao.
Ang saligan ng sanlibutan ay nadaya.  Ang saligan ng sanlibutan ay kasinunalingan.  Tumatanggi ang
sanlibutan na magtiwala sa katotohanan.  Ang sanlibutan at di-mananampalataya ay marahil naglalagay
ng kanilang pananampalataya sa malakas na kapangyarihan na maglalagay sa masama sa Batong Saligan
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na yari sa bato at mga rebulto, at pagkatapos ay sinamba nila ito.

Oo, kung lalakad ka lang na gamit ang pisikal na paningin, ikaw ay tiyak na tatangyin ng iba’t ibang uri
ng kabulaanan.  Sumasali ang iba sa karamihan ngayon, na ipinapalagay ang magkaroon ng isang pang
daig-digang relihiyon, isang daan na maglalagay sa kompormiso sa Salita ng Dios ayon sa pilosopiya ng
tao.

Pero sa pananampalataya, na ayon sa pagkilos ng Espiritu Santo, at dito tayo ay naging kabahagi sa
pakinabang kay Cristo, ating sasabihin,  “Hindi, titingin tayo sa Salita ng Dios.  At nalalaman natin na iyon
ay Salita ng Dios na mananatili magpakailanman.”  Ganito natin dapat masdan ang buhay.  Ganito rin
dapat natin masdan ang kamatayan, dahil kung hindi, hindi tayo magiging handa na kusang-loob na
mamamatay.  Kaya matatakot tayo sa araw na iyon kapag sa huling hininga natin na babawiin, dahil
walang batayan sa pag-asa, kung mamumuhay tayo at aasa sa kasiyahan lang ng mundo na pabagu-bago.

Pero kapag meron tayong pananampalataya sa Anak ng Dios, meron tayong kaalaman sa ating
pagpapawalang-sala.  Nalalaman natin na ginawa ito ng Dios sa Kanya upang maging kasalanan para sa
atin na Siyang walang kasalanan (2 Corinto 5:21).  Kahanga hanga na tayo ay naging matuwid sa harap
ng Dios sa Kanya.  At nalalaman din natin na ang mabuhay ay kay Cristo.  Kaya kapag tayo ay namatay
na, ito ay isang kapakinabangan.  Sa pananampalataya, nalalaman natin ang ating pagiging banal, dahil
ginawa tayong nilalang para kay Cristo.  Ang nakaraan ay nakalipas na, ang lahat ay bago na.  Tayo ay
kasama Niya, na ating Ulo.  Nauupo na tayo ngayon sa kalangitan kasama ni Cristo Jesus.

Nalalaman natin sa pamamagitan ng pananampalataya ang ating pagpapawalang-sala at kabanalan, at
kasama rin ang ating kaluwalhatian!  Ganito nagpasimula ang kabanata sa Salita ng Dios.  Nalalaman natin
na tayo ay may gusali ng Dios, isang bahay na hindi gawa ng kamay, walang hanggang kalangitan.
Nalalaman natin na kapag ang ating bahay sa lupa ay nalusaw na, tayo ay may gusali sa kalangitan.
Nalalaman natin iyon sa pananampalataya.  Tayo ay may gusali ng Dios na hindi gaya sa gusali na sinalpok
noong Setyembre 11, na nagbibigay sa atin ng tanawin sa lupa, na ang yaman ng tao ay malulusaw
lamang.  Ang bawat piraso ng semento ay nasira.  Pero ang ating pananampalataya ay hindi sa lupa.  Ang
pananampalataya ni Jesu Cristo ay sa Dios at ang mga bagay na nahayag dahil sa Dios sa Kanyang Salita.

Ngayon, nais nating isaalang alang ito ayon sa teksto, lalo na sa ating pananampalataya patungkol sa
kamatayan.  Habang tayo ay nasa tahanan sa katawan, isinulat ni Pablo, na tayo ay wala sa Panginoon.
Sa madaling salita, habang tayo ay nabubuhay sa lupa, wala pa tayo sa pinagpalang lugar.  Ang salita na
kapansin-pansin dito ay ito:  tahanan, kasama ng bayan ng Dios.  Gayunman, ang bayan ng Dios ay
kakaibang tahanan.  At kapag sila ay nasa tabernakulo, kahit ito pa ay nasa lupa, nagiging mahirap na
iwan ang kasalukuyang upang maihiwalay dito, gayunman, alam natin na ang kasalukuyang bahay natin
ay pansamantala lamang, isang tabing na kailangang iligpit.  Ang tahanan na ito ay pansamantala lamang,
hindi ito pang matagalan.  Ito ay maikli – pitongpung hanggang walongpung taon.  At ito ay agad
matatapos.

Dapat nating makita iyon sa pamamagitan ng pananampalataya.  Dahil sa pananampalataya, ating naiisip
na may ibang tahanan pa – ang tahanan na kasama palagi ng bayan ng Dios.  Ang bayan ng Dios sa lahat
ng panahon, ay nakamasid sa pundasyon nito, na ang Tagapagtayo at Gumawa ay ang Dios.  Naisip nila,
na kapag iniwan nila ang katawang ito, ang kasalukuyang “tahanan,” ang lugar na ito kasama ng ating
pamilya at kaibigan, sila ay magtutungo sa walang hanggang tahanan na kasama ang dios, kasama ang
mga banal na anghel, at ng Kanyang minamahal na mga anak.  Ito ang bahay ng Ama na maraming
mansion, na inihanda ng Dios kay Cristo isang lugar para sa Kanyang mga anak, at pagkatapos, darating
ang kamatayan para sa bawat isa, kapag handa na ang ating lugar dito.
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Isinulat ni Pablo, “nasisiyahan na mapalayo sa katawan at mapasa tahanan na kasama ng Panginoon.”
Oo, mas mabuti ang umalis mula dito upang tayo ay makasama ng Panginoon.  Muli, sa ating binigyang
diin, tinuturuan tayo ng Salita ng Dios na hindi totoo ang tinatawag na purgatoryo, na huwad na katuruan
ng papal; wala ang soul-sleep, na walang pag-iral daw bago ang pagkabuhay muli ng katawan, walang
kamalayan daw ang mga banal.  Hindi totoo, tayo ay may gusali na hindi gawa ng mga kamay sa walang
hanggang kalangitan.  Tinitiyak iyon sa atin ng pananampalataya.  Sinasabi sa atin ng pananampalataya
na agad-agad tayong mapapasa-Panginoon.  Totoo na ating hinihintay ang araw ng pagkabuhay muli ng
ating katawan sa huling araw.

Hindi ba, Siya, ang ating Cristo na Panginoon ay namatay at magbangon muli?  Hindi ba, Siya ay umakyat
sa kanang kamay ng Dios?  Hindi ba ito itinuro sa atin ng Kasulatan, dahil ang ating Ulo ay naroroon, tayo
rin sa prinsipyo nito ay paroroon din?  At kaya naman, inilalagay natin ang ating kahirapan sa itaas, at
hindi sa lupa.

Iyan ba ang iyong pag-asa at ninanais?  Masasabi mo ba na lumiban sa katawang ito ngayon kasama ang
Panginoon?  O mas mahalaga sa iyo ang buhay na ito?  Kabaligtaran ang sinasabi ng mang-aawit.  Ang
Iyong kabutihan Panginoon, ay higit pa sa buhay.  Hindi ibig sabihin na tayo ay walang pagpapahalaga
sa buhay na ito.  Hindi ibig sabihin na ikaw ay magmumukhang saging dahil sa haba ng iyong mukha sa
lungkot at sinasabi na, “sana mamatay na ako.”  Hindi ganoon.  Nabububay tayo dahil binibigyan tayo ng
buhay ng Dios.  At mamumuhay tayo ng masaya, naghihintay sa itinakdang panahon kapag iniuwi na tayo
ng Panginoon sa ating tahanan.

Lumalakad tayo ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya.  Tayo ay dapat magpatuloy sa
pananampalataya hanggang sa itinakdang panahon ng Panginoon na dadalhin Niya tayo sa tahanan na
kinabibilangan natin.  Kaya alam ng anak ng Dios na ang sanlibutang ito, ang kasalukuyang katawan, ang
kasalukuyang lupa, ay hindi talaga ang kanyang tahanan.  Ang kanyang pananampalataya ay nagdudulot
sa kanya sa buhay at sa kanyang kamatayan.

Isinusulat ni Pablo sa talatang 8, “Kaya't kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan at
mapasa tahanan na kasama ng Panginoon.”  Sinasabi niya na “tiyak na palaging nagtitiwala, at masaya.
Dalawang ulit na sinabi ito sa ating teksto, sinabi niya,  “Ako ay may lakas ng loob.”  Hindi ibig sabihin na
walang kinakatakutan ang apostol, walang agam-agam, na siya ay matapang sa lahat ng sandal sa
kanyang buhay at walang pakialam?  Hindi ganoon.  Hindi ganito ang ibig niyang sabihin.  Dalawang ulit
niyang nasabi sa tekstong ito ang tungkol sa karaingan.  At totoo ba iyan gaya sa sinasabi niya sa Roma
8?  May paghihirap.  May sakit.  Gayunman, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang pananampalataya
ng Kanyang Anak, ang karaingan ay nagiging sigaw ng pananampalataya at tayo ay tumatapang.  Tayo
ay palaging may katiyakan.  Tayo ay matapang dahil nalalaman natin na ang pananampalataya na
nilalakaran natin ay hindi sa tao kundi sa Dios.  Nalalaman natin na ang pananampalataya, ay kaloob ng
Dios na nagbukas sa ating mga mata, nagbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. 

Bigla na lang may lilipad sa ating mga mata na mga bagay  sa kasalukuyang buhay.  Na kapag dumarating
ang digmaan, ang bulung-bulungan ng digmaan, na kapag ang kamatayan ay dumarating sa bawat isa
sa atin, sinasabi ng teksto, kaya nga tayo ay nakakatiyak.  Alam mo ba bakit sinabi ni Pablo na “kaya
nga”?  Dahil binibigyan tayo ni Pablo ng kaugnayan sa nauna niyang isinulat sa tekstong ito sa Kasulatan.
Sinasabi niya na tayo ay may katiyakan, na tayo ay may gusaling hindi gawa ng mga kamay ng tao, na
walang hanggang kalangitan.  At sa pamamagitan ngayon ng karaingan, sinasabi niya sa talatang 5, Siya
ang sumulat nga nito na Siyang Dios, na nagbibigay din sa atin ng Espiritu.  Kaya nga tayo ay may
katiyakan.  Ito ang basehan ng ating pananampalataya.  Ito ang dahilan kung bakit tayo ay may
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pananampalataya na wala pa tayo sa ating tahanan, kundi may isang tahanan na huling pupuntahan natin
kasama ang Panginoon.

Alam mo ba kung bakit ganoon?  Dahil tayo ngayon ay may Espiritu, ang Espiritu na gumagawa ng
pananampalataya sa ating mga puso.  At dahil binibigyan tayo ng Dios ng Kanyang Espiritu (ibinigay ito
ng Dios na paunang bayad, isang katunayan, isang pangako na sinimulan Niya na mabubuting gawa sa
atin), kaya naman nakakatiyak tayo na dahil may pangako, tayo ay may katiyakan mula mismo sa Dios,
mananatili tayo hanggang wakas.  Lalakad tayo sa pananampalataya.  Hindi tayo lalakad sa paningin.
Tayo ay may katiyakan hanggang sa huli, may katiyakan at kusang-loob, hindi lang sigurado, kundi
katotohanan na sa biyaya ng Dios, tayo ay maihahanda sa pagkamatay.

Tayo ngayon ay may isang pansamantalang tahanan, pero makikita natin ito, hindi man lubos pa sa
ngayon, na balang araw tayo ay papasok dito sa walang hanggang tahahanang kasama ang Dios na
inihanda para sa Kanyang banal na mga anghel at Kanyang tinubos na mga banal.  At pagkatapos,
makikita natin ng mukhaan ang Panginoon.  Pagkatapos sasambahin natin Siya at lalakad sa
pananampalatayang iyon ng Kanyang Anak.

Amen.

______________________________________________________

O Dios naming, idulot Mo po na ang Salitang ito sa mga bansa ay magtipon sa Inyong bayan, gisingin sila
mula sa kamatayan tungo sa buhay sa pamamagitan ni Jesu Cristo na Kanyang Anak, Amen.


