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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

II Timoteo 1:9-10

“Ang Paglitaw Ng Naghahatid Ng Kawalang-maliw Na Biyaya”

ni Rev. Carl Haak

Ang paglitaw.  Nagtitiwala ako na alam mo ang kahulugan ng salitang ito ngayon, kung ikaw ay nakinig
sa aming palatuntunan sa nagdaang mga linggo.  Ito ay nangangahulugang “pagpapakita,” ito ay
nangangahulugang “magliwanag na kaningningan at kamatayan ng kasalanan,” ang nagliliwanag na
biyaya, pag-ibig, at kabutihan ng Dios.

Ating tiningnan ang Tito 2:11 kung saan natin nakuha ang salitang “paglitaw,” pagpapakita, “Nguni't
nang mahayag na ang kagandahang-loob ng Dios na ating Tagapagligtas, at ang kaniyang pag-ibig sa
tao.”  Muli, nang ipanganak si Cristo, ang kabutihan at pag-ibig ng Dios sa Kanyang iglesia ay nahayag,
nagliwanag sa lahat ang kaningningan nito.

Ngayon nais ko na ating silipin sa ikatlong pagkakataon kung saan ang salitang “paglitaw” o
“pagpapakita” ay ginamit upang tumukoy sa kapanganakan ni Jesu Cristo.  Ang sitas na ito ay ang II
Timoteo 1:9 -10.  Dito ating mababasa,  “Na siyang sa atin ay nagligtas, at sa atin ay tumawag ng
isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling akala at
biyaya, na ibinigay sa atin kay Cristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan.   Nguni't
ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating Tagapagligtas na si Cristo Jesus, na
siyang nag-alis ng kamatayan, at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan
ng evangelio.”  Ngayon naman, ang ipapangaral sa inyo ang pagpapakita ng biyaya ng Dios sa
kapanganakan ni Jesus, na siyang naghahatid ng kawalang-maliw.

Ang kagalakan ba ng ating puso ay hindi sa kapanganakan ng ating Tagapagligtas na si Jesu Cristo?
Ang puso ba ng ating kagalakan, na ang bata sa Betlehem ay walang-maliw na dumating sa atin?  Ito
ay dahil Siya ay ipinanganak at nagdusa at namatay at nabuhay na muli sa ikatlong-araw upang hindi
na tayo mamatay pa.  Ito kung bakit tayo ay nagagalak.

Ang kabanata (II Timoteo 1) ay isang kabanata na nagbibigay ng banal na kalakasan sa atin upang
manatili o magpatuloy sa ating pagkatawag kay Cristo Jesus.  Sinasabi ni Pablo kay Timoteo na siya
ay dapat magpakatapang at totoo sa pagpapatotoo sa Panginoong Jesus.  Sinasabi ni Pablo, na si
Timoteo ay isang lalaking nakaranas ng maraming pagkatakot.  At sinasabi ni Pablo sa kanya sa
kabanatang ito na ang naglilingkod sa Panginoon ay dapat pinatatag ng kapangyarihan ng ebanghelyo
na gaya sa kapangyarihang nabubuhay sa kanilang puso.  Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng
ebanghelyo, sinasabi ni Pablo kay Timoteo, ikaw ay naligtas at ikaw ay tinawag.  At kailangan ni
Timoteo ang malaking pagpapatuloy, dahil ang kanyang tungkulin ay tunay ngang mahirap.

Hinahangad ni Pablo ngayon, na talupan ang kaligtasang buhat kay Jesu Cristo.  Hinahangad ni Pablo
na balikan ang pinagmulan ng kaligtasang iyan ng walang hanggang biyaya ng Dios kay Cristo.  At



Page 2 of  5

ginawa Niyang lahat iyan upang si maunawaan ni Timoteo – ang ebanghelyo at maunawaan na sa
pamamagitan ni Jesu Cristo siya ay binigyan ng kawalang-maliw, isang buhay na walang kamatayan,
isang buhay na dapat nabubuhay kasama ng Dios – hindi dapat matakot, hindi dapat umatras, hindi
dapat matabunan ng mga pagsubok at pag-aalala.  Kundi magtiis.

Gayondin ang Salita ng Dios sa iyo at sa akin ngayong araw na ito.  Sinasabi sa atin, na ang
kapanganakan ng ating Tagapagligtas sa sabsaban sa Betlehem ay isang paglitaw, ang pagpapakita,
ng walang hanggang biyaya, isang biyaya na ating mababasa na ibinigay sa atin ni Cristo Jesus bago
pa man ang simula ng sanlibutan.  Ang tinutukoy ko ngayon ay ang ika-siyam na talata ng II Timoteo
1.  Ating sundan ang talatang iyan sa ilang sandali.  Ating sundan ang pananalita ng maingat dahil ang
talatang iyan ay isang kaban ng yaman, at ang nilalaman ay ang dahilan ng ating pagpapakumbaba.
At tandaan, ito ay isinalita para sa layunin ng ating kaginhawahan at kalakasan.

Ating mababasa,  “Na siyang sa atin ay nagligtas, at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag,
hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling akala at biyaya, na ibinigay sa atin kay
Cristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan.”  Dito sinasabi ng apostol na ang Dios, sa
pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, ang humila sa atin mula sa hukay ng kasalanan at impierno
at inihatid tayo sa mga pintuan ng langit.  Kanyang inihatid tayo mula sa ating kasalanan at dinala sa
mga mansion ng kaluwalhatian.  At ginawa ito ng Dios sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan –
Kanyang tinawag tayo tungo sa isang banal na pagkatawag.  Ang Dios ang nagpatawag, Dios ang
nagsalita sa Kanyang kapangyarihan at buhay na Salita.  Sinabi ng Dios,  “Lumapit kayo sa Akin.”  Ang
Dios ang tumawag at nagligtas sa atin.

Bakit Niya iyan ginawa?  Sinasabi ng apostol na ginawa Niya ito  “hindi ayon sa ating mga gawa.”  Ibig
sabihin lang niyan, na ang ating kaligtasan ay hindi nakabase sa anomang nasa atin, ginawa man o
magagawa.  Hindi ito ayon sa gayong mga bagay.  Hindi ayon sa anoman sa atin, na kahit sa anomang
kabutihan, kabanalan, halaga, o kahalagahan, dahil wala naman tayo nito.  Hindi ito ayon sa anoman
na atin nagawa, anomang kabutihan, desisyon, kalooban, o pagtanggap kay Cristo.  Hindi natin
magagawa ang mga ito.  At hindi ito ayon sa anomang kakayahan nating gawin ito.  Ito ay hindi ayon
sa ating mga gawa bilang mga Cristiano – gaya ng ating mga pananalangin, pagsisisi, paghahandog
sa buslo, o ng ating pagpapalaki sa ating mga anak.

Ang Salita ng Dios ay nagsasabi na kung iyong susuriin ang iyong sarili sa kailaliman nito, ang lahat sa
iyo, at lahat ng magagawa mo, ay hindi makakatulong upang magawa ito, tulad ng mabubuting mga
gawa, at walang isa man sa mga ito ang dahilan kung bakit ka naligtas.  Bagkus, kung titingnan mo
ang iyong sarili bilang anak ng Dios, ano kaya ang makikita mo?  Kung ang Banal na Espiritu, sa
pamamagitan ng Salita, ay nasasaliksik ka, ito ang makikita mo:  na ikaw, kasama ang lahat ng mg tao,
ay kasumpa-sumpa sa Dios at bulok at may sala.

Kaya tinawag tayo ng Dios sa kaligtasan hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ang sinasabi ng apostol,
ayon (babasahin kong muli ang II Timoteo 1:9) sa Kanyang sariling layunin at biyaya, na ibinigay sa
atin kay Cristo Jesus bago pa magsimula ang sanlibutan.  Ang sinasabi ng Dios na ang dahilan ng ating
pagkatawag sa kaligtasan ay matatagpuan lamang sa Dios.  Ito ay matatagpuan sa Kanyang sarliing
layunin – ito ay ang Kanyang walang hanggang pagpili, isang layunin na nasa Kanyang sarili mula sa
walang pasimula – isang layunin na iligtas ang Kanyang bayan dahil kay Cristo.  Ating mababasa sa
Efeso 1:10 ang layuning ito – isang layunin na nilayon Niya sa Kanyang sarili, na Kanyang tipuning
magkakasama sa iisang layunin kay Cristo – “ang italaga,”  na sinasabi ng apostol,  “ayon sa layunin
niya na gumagawa sa lahat ng mga bagay ayon sa payo ng kanyang biyaya.”  Ang Dios, dahil sa



Page 3 of  5

Kanyang sariling kadahilanan, natagpuan ang Kanyang sarili, na malaya, walang anomang gawa sa atin,
nilayong tawagin at iligtas tayo sa pamamagitan ng Kanyang biyaya lamang.

At ang sinasabi ng apostol na sa Kanyang biyaya, na siyang dahilan ng ating kaligtasan, ay walang
hanggang biyaya.  Ating mababasa na ang biyayang iyan,  “na ibinigay sa atin kay Cristo Jesus buhat
pa ng mga panahong walang hanggan.”  Ngayon, narinig mo ba iyan?  Basahin mo ang mga salita.
Nabasa ba natin ito:  “Tinawag tayo ng Dios ay iniligtas ayon sa Kanyang layunin at biyaya, at sa
biyayang iyan na ibinigay sa atin kay Cristo Jesus nang tanggapin natin si Jesus”?  Hindi, hindi ganyan
ang nabasa mo!  Ito ay pagbaligtad sa Salita ng Dios.  Ating bang nabasa ang ganito:  “Ang biyayang
ito ay ibinigay sa atin kay Cristo Jesus matapos makita ng Dios kung anong klaseng mga tao tayo at
tayo ay nahahandang manampalataya sa Kanya”?  Hindi!  Hindi ganito ang itinuturo ng Salita ng Dios.
Iyan din, ay kabaligtaran.  Ito ang sinasabi nito:  Ang biyaya, na siyang dahilan, ng ating kaligtasan,
“ay ibinigay sa atin kay Cristo Jesus bago pa ang pasimula ng sanlibutan.”  Ito ay bago pa ang
kapanahunan, bago pa ang paglikha, bago pa ang anomang gawa ng tao, kundi ito ay malayang
pinairal ng Dios bilang maluwalhati at sapat at kahanga-hangang Dios, sa Kanyang isipan, paibaba sa
kalaliman ng mga gaya natin, ipinag-utos na ibigay sa atin ang biyaya na na kay Cristo.  Sinabi niya,
“Aking ipapakita ang Aking kaluwalhatian.  Gagawin ito sa Aking Anak.  Ako ay malayang pipili ng mga
tao na ililigtas.  At Aking tatawagin sila sa kaligtasan na na kay Cristo.  At gagawin Ko lamang ito dahil
sa biyaya.”

Ano ang sinasabi ngayon ng Salita ng Dios sa atin?  Ganito ang sinasabi nito:  Bago ipanganak ang
hinirang ng Dios, sila ay nakasulat na sa listahan ng kaligtasan ng Dios.  Nais mo bang malaman ang
pinagmulan ng kaligtasan?  Ito ay ang walang hanggang biyaya ng Dios.  Ang ating kaligtasan ay hindi
nakabatay sa ating anomang gawa.  Ang Dios ay hindi lang nakatingin sa malayo kung paano tayo
ililigtas.  Sa ano nakasalalay ang kaligtasang buhat Dios?  Ito ay nakabatay sa walang hanggang pagpili
at ng biyaya ng Dios, sa walang kondisyon ng paghirang at biyaya ng Dios.  Ang kaligtasan ay dahil sa
walang pasimulang biyaya ng Dios.  Ang Dios ay pumili, ayon sa biyaya, upang magligtas at tumawag
ng Kanyang iglesia kay Cristo para sa mga makasalanan na may sala buhat pa kay Adan.

Kailangan natin munang huminto saglit at tandaan kung bakit inihahatid sa atin ng apostol.  Sasabihin
ng iba, tatakutin nito ang mga tao dahil sa nakakapangilabot na pagpili ng Dios.  Hindi, hindi ito totoo.
Inihahatid ni Pablo ito dahil bibigyan niya si Timoteo ng lakas ng loob at kalakasan habang hinaharap
niya ang mga kahirapan na tumatabon sa kanya.

Tandaan natin na sa panahong ito, nang isulat ito ni Pablo kay Timoteo, ang ebanghelyo ay
lumalaganap na sa buong Roma na naka-sentro lahat sa ministeryo ni Pablo.   At si Pablo sa mga oras
na ito ay nakakulong.  Siya ay nasa preso.  Kaya ang tungkulin sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ay
ibinibigay sa ibang mga iglesia – kay Timoteo.  At si Timoteo ay nangangailangan ng pambihirang
kalakasan.  Paano siya mapapalakas-loob?  Sinasabi ni Pablo,  “Timoteo, dapat mong pakatandaan na
ikaw ay nasa mga bisig ng Dios.  Dapat mong tingnan ang Dios para sa iyong kalakasan, sa
kapangyarihan ng Dios.  At dapat mong pakatandaan na ang Dios ang tumawag sa iyo sa pamamagitan
ng Kanyang makapangyarihang pagkatawag – isang tawag na nilalayong makasama sa Kanyang sarili.
Ikaw ay dapat manindigan Timoteo, sa katotohanan.  Dapat mong maunawaan na ang gawa ng
kaligtasan ay gawain ng Dios na pang walang pasimula samakatuwid ito ay hindi mabibigo.”

Subalit nagpatuloy pa siya sa pagsasalita na ang kahanga-hangang biyaya ng Dios na ibinigay sa atin
ay “ginawang mahayag,” ito ay makikita sa nahayag na pagpapakita ng ating Panginoong Jesu Cristo.
Nang ipanganak si Jesu Cristo, ang walang hanggang biyaya ay nakita, ito ay nakita ng mundo.  At sa
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Kanyang Anak na si Jesu Cristo, ay “winasak ang kamatayan, at naghatid ng buhay at kawalang-maliw
na liwanag sa pamamagitan ng ebanghelyo.”   Samakatuwid, ang biyaya ng Dios ay hindi nakasarado
lang sa Kanyang puso.  May paglitaw, may pagsilang ng isang liwanag ng walang hanggang biyaya ng
Dios nang ibinigay Niya ang Kanyang Anak sa sabsaban ng Betlehem.  At ang Kanyang, na siyang
nahayag bilang ating Tagapagligtas na si Jesu Cristo, ay nahayag sa layuning ito:  upang Kanyang
wasakin ang ating kamatayan at maghatid ng buhay at kawalang-maliw na liwanag sa pamamagitan
ng ebanghelyo.  Ipinadala Niya ang Kanyang Anak upang maghatid ng kawalang-maliw sa atin.  Ang
salitang “walang-maliw” ay nangangahulugang, hindi napapasakop sa kamatayan.  Sa madaling salita,
si Jesu Cristo ay ipinanganak upang ang bayan ng Dios ay hindi na mamatay pa.  Si Jesu Cristo ay
nilalang upang mabuhay sa laman upang tayo ay mabuhay kasama ang ating Dios.  Ginawa Niya ito
sa pagwasak ng kamatayan, kamatayan sa lahat ng mga anyo – ang ating pisikal na kamatayan, ating
walang hanggang kamatayan, ang ating espiritual na kamatayan.  Kanyang pinasan ang ating kasalanan
at kamatayan.   At inako ang kamatayan at kasalanan, na ang kasalanan at kamatayang iyan ng lahat
ng mga hinirang, sa Kanyang sarili at tiniis ang kamatayan at kasalanan sa krus, Kanyang winasak ito.
Ito ay napawi na!  At ngayon ay naghatid Siya ng liwanag ng buhay at kawalang-maliw – buhay na
kasama ang Dios at kawalang-maliw, buhay na walang hanggan.  Ginawa Niya iyan sa pamamagitan
ng pagbuhay na muli mula sa kamatayan sa ikatlong-araw bilang Panginoon ng iglesia.

At kaya naman, nang ipanganak si Cristo sa Betlehem, at inako sa Kanyang sarili ang ating laman, lahat
ito ay sa layuning ganito:  na dalhin ng Dios sa Kanyang iglesia, dalhin sa atin, patungo sa
kawalang-maliw, sa katagumpayan, sa walang hanggang buhay kay Jesu Cristo.  

Iyan ang ebanghelyo.  Kaya Siya ipinanganak.  Ipinanganak sa ating laman, upang akuin Niya ang ating
kamatayan.  Ipinanganak bilang makapangyarihang Anak ng Dios sa laman, pang walang hanggang
Dios ng Dios, na magagawang pasanin ang ating mga kasalanan, magagawang wasakin ang ating mga
kasalanan sa Kanyang sarili na ihandog sa krus, at magagawang hanguin tayo mula sa libingan at
kasalanan at kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kanyang pagkabuhay
na muli.

At ang lahat ng ito ay dahil sa biyaya lamang.  Ngayon, meron ka ba nito?  Sa oras na ito, sa gitna ng
lahat ng pagsubok at ng nagliliwanag at kabigatan ng iyong buhay sa kasalukuyan, ikaw ba ay
nakikigalak dito, na si Cristo ay ipinanganak, at sa kapanganakang ito ang biyaya ng Dios na naghahatid
ng kawalang-maliw ay nagliwanag ba sa iyo?  Nakikita mo ba ang batang Cristo bilang Siyang naghatid
sa iyo na makalabas sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan?

Ang bata sa mga bisig ni Maria ay ang biyaya ng Dios, ang nakapagliligtas na biyaya ng Dios na
magdadala sa Kanyang iglesia, na magdadala sa lahat ng Kanyang walang hanggang hinirang, sa
kawalang-maliw na buhay.

Alam ko iyan sa pamamagitan ng ebanghelyo, ang maluwalhating ebanghelyo na nahayag sa Salita ng
Dios, alam natin ang katotohanan sa kapanganakan ni Jesu Cristo.  Sa pamamagitan ng patotoo ng
ebanghelyo ating natutuhan ang katotohanan sa kapanganakan sa Betlehem ay hindi isang
pangkaraniwang kapanganakan.  Ito ay isang kapanganakan ng isang birhen dahil ang anak ay
ipinaglihi sa pamamagitan ng Dios.  Hindi ito pangkaraniwang bata.  Ito ang Emmanuel – kasama natin
ang Dios.  Ito nga sa layuning ito, na ang biyaya ng Dios ang magdadala sa lahat ng kasalanan ng
Kanyang bayan at ilalagay lahat ito sa Kanyang sariling Anak sa laman, na ang Kanyang Anak ay
magtutungo sa krus upang wasakin ito sa pamamagitan ng pagdurusa sa kasalanang ito, at
magbabangong muli sa ikatlong araw bilang ulo ng Kanyang iglesia at upang bigyan tayo ng buhay na
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walang hanggan.  Tayo ay may tagumpay na ngayon sa ating mga puso ayon sa prinsipyo, at isang
araw kapag tayo ay namatay na tayo ay kukunin ng Dios sa Kanyang kanang kamay.  At pagkatapos,
kapag Siya ay nagbalik na sa wakas ng sanlibutan (Siya ay darating ng isang ulit lamang), Siya ay
tatayo sa mundo at tatawagin Niya ang ating mga patay na katawan mula sa libingan at Siya babaguhin
Niya ang lahat ng sa Kanya.  At Siya ay mabubuhay ng walang hanggan sa papuri ng Dios.

Naniniwala ka ba dito?  Ganito ba ang nakikita mo sa Betlehem?  Niyayakap mo ba ito sa pamamagitan
ng isang tunay at buhay na pananampalataya?  Iyan ang kapangyarihan ng Dios.  Ang kapangyarihan
ng Dios ay kapag Siya ay nagliliwanag sa iyong puso sa ebanghelyong ito!  Kaya ikaw ay may kaaliwan,
ikaw ay may lakas ng loob.  Kahit anopaman ang daan na iyong dinadaanan ngayon, ikaw ay may
ganap na kaaliwan at ganap na pampasigla.

Marahil ikaw ay humaharap sa nakakatakot na realidad ng kamatayan.  Ikaw ay matanda na at malapit
na sa kamatayan.  O ikaw ay may sakit sa iyong katawan na hindi na magagamot ng tao.  Nagsisimula
ka ng mag-isip sa iyong mga kasalanan.  Iniisip mo na ang mga mahal mo sa buhay na iyong
maiiwanan.  Maraming mga takot na dumarating sa iyo.  Tingnan mo ngayon ang pagpapakita ng
biyaya ng Dios sa kapanganakan ni Jesu Cristo.  Siya ay nahayag upang ang biyayang ito na naghahatid
ng buhay ay magliwanag sa iyo sa pamamagitan ng ebanghelyo.  At tayo ay may kaginhawahan.

Matatakot pa ba tayo?  Marahil ikaw ay humaharap sa malaki at mabigat na dinadala ngayon,
masyadong mabigat at malaki, marahil ay nagagawa ng diablo ang ilang layunin sa pamamagitan ng
mga pagsubok at ginagawa kang magagalitin, at naiinis sa iba.  Makinig ka sa ebanghelyo.  Sinasabi
mo ba na wala ka ng pag-asa?  Sinasabi mo ba na hindi mo na makakayang pasanin ang kabigatang
ito?  Sinasabi mo na hindi mo magagawa?  Makinig ka sa ebanghelyo.  Ang biyaya ng Dios ay nahayag
sa pagkakaloob ng Kanyang Anak sa sabsaban ng Betlehem.  At ang Anak na ito ang nagdala ng ating
mga kasalanan at ng ating kamatayan at nagtamo para sa atin ng walang-maliw na buhay, ibinigay sa
ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo, upang siya na sumasampalataya kay Jesu Cristo
ay hindi na mamatay pa.  Ganap na tagumpay, na nasa atin na.  Tayo ay kabilang sa Dios.  Tayo ay
inihatid sa pakikiisa kasama Niya sa pamamagitan ng Kanyang Anak.

Iyan ang ating kaaliwan!  Iyan ang nagpapalakas ng ating loob.  Naniniwala ka ba dito?  Habang ikaw
ay nakatayo sa harap ng katotohanan ng kapanganakan ni Jesus, nakikita mo ba ang mga bagay na
ito?  Kung gayon, tayo ay naginhawahan, at napalakas.  Pagkatapos tayo ay luluhod at sasamba sa
batang-Cristo.

_________________________________
 

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Inyo dahil sa Inyong Salita.  Aming ipinapahayag na ang aming
kaligtasan ay dahil lamang po sa Iyo.  Nagpapasalamat po kami sa Iyo dahil sa Inyong biyaya at
pag-ibig at kabutihan, na nagliliwanag sa pagpapakita ng Inyong Anak sa sabsaban ng Betlehem.
Maging totoo nawa kaming mga mananamba ng batang-Cristo sa panahong ito at sa buong panahon
ng aming buhay.  At kami nawa ay mamuhay sa pinagpalang kaaliwan ng walang-maliw na buhay sa
Kanya.  Amen.


