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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Roma 9:21

"Ang Banal Nating Magpapalayok”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Ang katotohanan ng soberanong paunang pagtatalaga ay tumayong matatag at tiyak sa buong takbo ng
kasaysayan.  Ito ay katotohanang pinagpala, na nagbigay kalakasan at kaaliwan sa mga anak ng Dios sa
gitna ng mga pagsubok at kahirapan.  Dito ay nakikita ng anak ng Dios ang mismong dahilan kung bakit
siya nabubuhay sa sanlibutang ito.  

At gayunman alam nating ito ay katotohanang kinapopootan ng masamang sanlibutan at ng prinsipe ng
kadiliman nito, si Satanas.  Ito ay mauunawaan.  Ang katotohanan ng paunang pagtatalaga ng Dios sa ilan
sa buhay na walang hanggan at sa iba sa walang hanggang pagkawasak ay tumatayong saksi laban sa
mga lumalakad sa kasalanan at paghihimagsik laban sa Dios.  Sa kanila ang doktrina ng paunang
pagtatalaga, lalo na ang pagtatakuwil, ay malupit at mabagsik, dahil tumatanggi silang iyukod ang tuhod
sa Dios.  Gayunman, ang katotohanan ay nananatiling di-natitinag.  Ang Dios ay nagtalaga ng ilan sa
buhay na walang hanggan at ang iba ay sa walang hanggang kamatayan at kapahamakan.    

Itong dakila at kilalang katotohanan ng Salita ng Dios ang nais nating pag-aralan ngayon.  Ang Roma 9
ay malinaw na nagsasalita ng katotohanang ito.  At ang talatang pag-aaralan natin ngayon ay
nagpapaliwanag nito gamit ang makalupang halimbawa.  Mababasa natin sa Roma 9:21, “O wala bang
karapatan  ang magpapalayok sa luwad, upang gumawa mula sa iisang limpak ng isang sisidlan para sa
marangal na gamit at ang isa'y para sa pangkaraniwang gamit?”  

Pag-aaralan natin ang banal na Magpapalayok ngayon.  Pag-aaralan din natin ang luwad na hinulma Niya
sa sarili Niyang kalooban para gamitin ayon sa Kanyang plano dito.  Pag-aaralan natin ang katotohanan
ng paunang pagtatalaga.  

May isang lalaking pumasok sa isang maliit na tindahan at pumunta sa harap ng isang mesa na marumi
na dahil sa madalas na paggamit.  Sa mesa sa kanyang harapan ay isang ponograpo, na, kapag binuksan
o ipinadyak ang kanyang paa, ay nagsisimulang umikot nang mabilis.  Ang lalaki ay isang magpapalayok,
na ang tungkulin ay gumawa ng iba’t ibang uri ng sisidlan na yari sa luwad.  Bilang isang makasining, ang
magpapalayok ay buong husay na gumagawa ng mga sisidlan na may iba’t ibang hugis at laki para gamitin
sa iba’t ibang layunin.  

Ang magpapalayok na ito ay hindi umuupo sa kanyang mesa at magsisimula lamang paglaruan ang isang
piraso ng luwad hanggang magkaroon ng isang uri ng hugis o anyo.  Ang magpapalayok ay lubos na
mahusay, at sa kanyang larangan siya ay napakatalino.  Binubuo niya ang nasa isip niyang buuin, o
marahil kahit sa papel.  Pagkatapos ay inilalagay niya ang isang tipak na luwad sa paikutan.  At habang
ito ay mabilis na umiikot sa kanyang harapan, sinisimulan niya itong hugisin at hinuhubog ito sa sisidlan
na kanyang itinakda.  
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Sa unahan ng sitas na ito na nasa ating harapan ngayon ay ang pagpili na ginagawa ng magpapalayok
kaugnay sa tipak ng luwad na nasa kanyang harapan.  Nakita mo, bago siya magsimula ng kanyang
gawain sa kanyang pagawaan, kumukuha ang magpapalayok ng malaking tipak ng luwad na magagamit
niya sa iba’t ibang sisidlan na ginagawa niya.  Kapag nasa pagawaan na hinahati ng magpapalayok ang
tipak sa ilang bahagi at pinipili kung ano ang nasa isip niya para sa bawat bahagi ng tipak ng luwad.  

Mula sa parehong tipak ng luwad, pinipili ng magpapalayok na gumawa ng maraming iba’t ibang sisidlan.
Isang sisidlan ang pinipili niyang hugisin at hubugin para sa marangal na gamit.  Marahil ito ay magiging
napakahalagang sisidlan na sa bandang huli ay ilalagay sa mesa at gagamitin bilang pangdekorasyon sa
tahanan ng mayaman at tanyag.  Ang lahat ay tititig doon at pupurihin ang kagandahan at halaga nito,
at pagkatapos ay pupurihin ang magpapalayok na humubog at gumawa nito.  

Gayunpaman, mula sa parehong tipak ng luwad, ang magpapalayok ay gagawa ng isa pang sisidlan.
Subalit ang sisidlang ito ay hindi upang maging labis na maganda at mahalaga.  Sa pagkakataong ito
pinipili niyang gumawa ng malaking mangkok –hindi magara, na ilalagay sa sahig sa tabi ng pintuan.
Gagamitin ito ng mga tao upang paghugasan ng kanilang paa matapos pumasok mula sa labas na mainit
at maalikabok.  Hindi ito pagtutuunan ng pansin ng mga tao dahil ito ay sisidlan na ginawa para sa
pangkaraniwang gamit.  Subalit ang gayong magpapalayok, sa kanyang karunungan, ay pinili itong gawin.

Ngayon tinatawag ni apostol Pablo ang ating pansin sa larawang ito dito sa kapitulo kaugnay sa pagtalakay
niya tungkol sa banal na paunang pagtatalaga.  Iyan, na malinaw kahit mula sa pahapyaw na pagbabasa
ng kapitulong ito, ang paksa na pinatutungkulan ni Pablo sa kapitulong ito ng Roma.  At sa pamamagitan
ng larawang ito, ipinapaliwanag ni Pablo sa pinakasimpleng katawagan ang isang malalim na katotohanan
na nasa walang hanggang plano ng Dios.  At ang katotohanang iyan ay ito:  Sa walang hanggan, bago
pa magsimula ang panahon, bago pa man likhain ang sanlibutang ito, pumili ang Dios ng ilang tao sa
marangal na gamit – tao na tatanggap ng lugar sa Kanyang kaharian.  Kasabay nito, itinalaga Niya ang
iba sa karaniwan, iyan ay, yaong mga hindi tatanggap ng lugar sa Kanyang kaharian kundi, sa halip, ay
itatalaga sa walang hanggang kapahamakan.  

Sa pamamagitan ng napaka makalupang larawan, gaya ng sinabi natin, pinasulyap tayo sa mga gawa ng
Dios sa walang hanggan.  Nakita mo, ang Dios ang banal na Magpapalayok.  Siya ang banal na
Magpapalayok sa dalawang kadahilanan.  Una sa lahat, dahil ang Dios ay Dios.  Nilikha ng Dios ang lahat
sa pamamagitan ng Salita ng Kanyang kapangyarihan.  Siya ang tanging Lumikha.  Lahat ng iba pa ay mga
nilikha.  Ang lahat ay nasa ilalim ng kalooban ng Dios dahil, sa kabila ng lahat, ang Dios ang Nag-iisang
gumawa ng lahat ng mga bagay.  At ginawa Niya sila upang tuparin ang sarili Niyang soberanong kalooban
at mabuting kaluguran.  Nilikha ng Dios ang sanlibutang ito at lahat at bawat isang narito upang tuparin
ang Kanyang disenyo, ang Kanyang layunin, na may kinalaman sa lahat ng mga bagay.  Ang layuning iyon
ay upang maghatid ng kaluwalhatian sa sarili Niyang pangalan.  At ipinatutupad ng Dios ang banal na
kaloobang iyon sa Kanyang nilikha sa pamamagitan ng Kanyang probidensya.

Ginagawa Niya iyan, sa isa pang banda, ayon sa sarili Niyang soberanong plano para sa lahat ng mga
bagay.  Kaya nga masasabi natin na ang Dios ang banal na Magpapalayok.  Mula sa walang hanggan,
nagplano Siya ng lahat ng mga bagay, lahat ng mangyayari sa sanlibutang ito sa kabuuan, sa mga hayop
na nilikha, maging sa buhay ng mga tao.  Ang lahat ng ito, sabi nga, ay ibinalangkas mula sa walang
hanggan, bago Niya gawin ang lahat ng mga bagay.  

At saka, ang Dios ay marunong-sa-lahat sa Kanyang nilikha at kung paano Niya isinasagawa ang Kanyang
kalooban at mabuting kaluguran sa sanlibutang ito.  Alam Niya kung paano hubugin at ibagay ang lahat
ng ginawa Niya upang ganap na tuparin ang Kanyang kalooban at mabuting kaluguran.  Lahat ng pinlano
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ng Dios sa walang hanggan, lahat ng ginagawa Niya sa panahon, ay ganap, kung gayon, at labis na
marunong.  Di-tulad ng makalupang magpapalayok, na makakagawa ng mga pagkakamali kapag gumawa
siya ng sisidlang luwad, ang Dios ay hindi kailanman nagkakamali.  Walang makakasira sa gawa ng mga
kamay ng Dios.  Ginagawa Niya ang lahat ng walang kapintasan – ang banal na Magpapalayok.  

Ngunit, minsan pa, dapat nating maunawaan na ang nasa unahan nitong partikular na talata dito sa Roma
9 ay ang pinipiling gawin ng banal na Magpapalayok doon sa tipak ng luwad.  Sa sitas na ito,
pinatutungkulan ni Pablo ang paksa ng pagpili ng Dios ng ilang mga tao sa kaligtasan at ang Kanyang
pagpili ng ibang mga tao sa kahatulan.  Ang pagpiling ito ang tinutukoy ng Kasulatan na paunang
pagtatalaga.  

Ngayon ang katawagang “paunang pagtatalaga” ay hindi isang bagay na hinugot lang ng isang tao sa
kanyang sombrero.  Ito ay isang bagay na ginagamit sa Biblia sa maraming iba’t ibang lugar.  Halimbawa,
ang Roma 8:29, 30, ay nagsasabi ng paunang pagtatalaga ng Dios, gaya ng ginagawa ng Efeso 1:3ss.
Ang katawagang iyon ay madaling hatiin sa dalawang bahagi:  ang unlaping “paunang,” na
nangangahulugang “bago,” ang “pagtatalaga,” na tumutukoy sa lugar na inihanda sa pagtatapos ng isang
paglalakbay – kahahantungan ng isang tao.  Sa Kasulatan, ang katawagang ito ay ginagamit upang
magpakahulugan ng espiritual na wakas, ang espiritual na kahahantungan, kung saan ang lahat ay itinakda
ng Dios matapos nilang mamatay.  Ang kahahantungang iyon na pinagtalagahan ng Dios sa lahat ng mga
tao, kapag narating na nila ang wakas ng kanilang makalupang buhay o paglalakbay.  At, gaya ng malinaw
sa buong Kasulatan, ang wakas na iyon ay magiging isa sa dalawang lugar.  Ang isang tao ay mapupunta
alinman sa langit o sa impierno.  Ang paunang pagtatalaga ay tumutukoy, kung gayon, sa katotohanang
itinakda ng Dios ang walang hanggang wakas ng bawat layunin.  Itinakda Niya kung ang tao ay pupunta
sa langit o sa impierno.  Ang tao ay hindi gumagawa ng pagtatakdang iyon sa kanyang sarili.  Ang Dios
ang gumagawa nito, bilang banal na Magpapalayok, para sa kanya.  At ginagawa ng  Dios itong pauna,
paunang pagtatalaga.  Ginagawa Niya iyon bago.  

Bago ang ano?  Ayon sa talatang 11 ng kapitulong ito dito sa Roma, ito ay tumutukoy bago mangyari ang
kapanganakan ng tao, bago ipanganak ang isang tao.  Bago pa siya makagawa ng anumang mabuti o
masama, gumawa na ng pagtatakda ang Dios tungkol sa walang hanggang kahahantungan ng taong iyon.
Bukod diyan, makakabalik tayo nang mas malayo.  Ang “paunang” iyon sa paunang pagtatalaga ay
bumabalik bago pa man ang panahon, bago pa man likhain ang sanlibutan.  Sa Efeso 1:4-6 mababasa
natin na pinili tayo ng Dios mula sa walang hanggan, bago Niya itinatag ang sanlibutang ito, iyan ay, bago
Niya likhain ang lahat ng mga bagay.  Itong walang hanggang panukala ng Dios, o plano, kung saan
itinakda Niya ang walang hanggang kahahantungan ng lahat ng mga tao, maging ng daan na patungo sa
kahahantungang iyon, ay tinatawag na paunang pagtatalaga.

Paunang pagtatalaga ang tinutukoy nitong partikular na sitas (ang kapitulong ito, ngunit lalo na ang
talatang ito na pinag-aaralan natin).  Sa pamamagitan ng larawan na ginagamit dito – ang banal na
Magpapalayok at ang luwad – gumagawa si Pablo ng pagtukoy sa katotohanang iyan.  

Ang tipak ng luwad sa sitas na ito ay tumutukoy sa tumpok ng sangkatauhan, ang buong sangkatauhan
ay pinagsama-sama, wika nga.  Sa tipak ng luwad ay kasama ang lahat na ipinanganak sa sanlibutang ito,
lahat ng nauna nang nawala, ng nabubuhay ngayon, at ng ipapanganak sa hinaharap – kabilang sila doon
sa tipak ng luwad.  

Mula doon sa tipak ng luwad, iyan ay, ang tumpok ng sangkatauhan, pinili ng Dios mula sa walang
hanggan ang ilang tao para sa marangal na gamit, iyan ay, tungo sa kaligtasan at tungo sa isang lugar
sa Kanyang kaharian.  Ang mga ito ang mga “kinaaawaan… inihanda nang una pa para sa kaluwalhatian”
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na sinasabi ni Pablo sa talatang 23 ng Roma 9.  Sa Kasulatan, ang mga taong ito, mga pinili kay Cristo
tungo sa kaligtasan ay kilala bilang mga hinirang ng Dios.  Sila ay mga hinirang, iyan ay, pinili ng Dios
mula sa walang hanggan tungo sa kaluwalhatian ng langit.  Mararangal na sisidalan sila, dahil sa ginawa
ni Cristo para sa kanila.

Sa kabilang banda, mula sa pareho ring tipak ng luwad, mula dito sa tumpok ng sangkatauhan, pumili rin
ang Dios ng iba na itinalaga Niya sa poot at kahatulan sa impierno, iyan ay, sa lugar ng
kawalang-karangalan.  Ang mga ito ang tinutukoy ni Pablo sa talatang 22 bilang “mga
kinapopootan…inihanda para sa pagkawasak.”  Sa mga sisidlang ito na pinili ng Dios sa di marangal na
gamit ay ibinigay ang pangalan:  hindi hinirang, o, sa ilang grupo, itinakuwil.  Malinaw hindi lamang sa
partikular na sitas na ito tunay na nagsasalita ang Biblia tungkol sa mga taong ito na itinalaga mula sa
walang hanggan sa kaparusahan sa impierno.  Wala tayong oras upang banggitin sila sa
pagsasahimpapawid natin ngayon ngunit, kung may oras kayo, tingnan ang I Pedro 2:8 at Judas 4.  Ang
ilan ay pinipili ng Dios sa marangal na gamit.  Ang iba ay sa di-marangal na gamit.

Ngayon ang doktrina ng paunang pagtatalaga, paghirang at pagtatakuwil, ay tila malinaw na mula sa
Kasulatan.  Hindi ito maaaring di-pansinin dahil ito ay madaling makilala.  Kundi isaalang-alang na minsan
ang mga pahiwatig nitong katotohanan ng Salita ng Dios.  Ito ay isang mahirap na katotohanan upang
unawain.  Kung ang Dios, sa walang hanggan, sa Kanyang pasya, ay nagtalaga ng ilang tao tungo sa
kaligtasan at ang iba ay tungo sa kapahamakan, ito ay nangangahulugang hindi maaaring kontrolin ng tao
ang kanyang walang hanggang kahahantungan.  Bago ipanganak ang isang tao, bago pa man likhain ng
Dios ang mundo, itinakda na Niya kung saan tayo pupunta kapag tayo ay namatay.  Ang pagpiling iyon
ay hindi ipinaubaya sa tao.  Tinutukoy ni apostol Pablo ang mismong katotohanang iyan sa talatang 16
ng Roma 9.  “Kaya ito ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Dios.”  O
kaunti pa pagkatapos, sa talatang 18:  “Kaya nga siya'y may awa sa kanyang maibigan, at kanyang
pinagmamatigas ang puso ng sinumang kanyang maibigan.”  Iyan ang pagpili ng banal na Magpapalayok.

Hindi kayang baguhin ng tao ang pagpiling iyan o ang pagtatakda ng Dios.  Ang Dios ay di maaaring
baguhin.  Ang Kanyang mga panukala ay tumatayo hanggang sa buong walang hanggan.  Ang ilang tao
ay itinalaga ng Dios upang maging magandang sisidlan.  Ang iba ay palangganang hugasan ng paa.  Ang
ilang tao ay hinirang kay Cristo at samakatuwid ay lalakad sa pamamagitan ng pananampalataya.  Ang
ibang tao ay itinalaga sa pagkapoot at maglalakad sa kawalang-pananampalataya at kasalanan.  Ganyan
iyan nilayon ng  Dios.  At ganyan iyan mananatili.  

Ngayon kapag sinabi natin ang katotohanan ng paunang pagtatalaga sa ganitong paraan, nagsisimula
itong kumalaban sa ating makasalanang kalikasan, di ba?  Nakakarinig ako ng pagtutol.  Ibig kong sabihin,
nasa sarili ko itong laman.  Sandali lang.  Kung ang lahat ng ito ay totoo, paano makakakita ng
pagkakamali ang Dios sa taong masama?  Paano makatarungang ipapadala ng Dios ang isang tao sa
impierno dahil sa kanyang kasalanan at kawalang-pananampalataya kung ang taong iyon ay walang
magagawa kundi gawin ang itinakda ng Dios na gawin niya?  Sino ang makakatutol sa kalooban ng Dios?
Kung sinabi ng Dios na ang isang tao ay pupunta sa impierno, walang laban ang taong iyon, di ba?  Hindi
niya mababago ang isip ng Dios, gaano man siya kabuti.  At pagkatapos, sa isang banda, ang taong
hinirang ay hindi makakapunta sa impierno kahit lumalakad pa siya sa bawat daan ng kasalanan.  Hindi
naman patas ang Dios.  Hindi lamang Siya ang gumagawa nitong paunang pagtatalaga tungkol sa
kahahantungan ng tao.  At marami pa.  Paano kung gayon mapapanagot ang tao sa kanyang ginagawa?
Ninanakawan nitong doktrina ng paunang pagtatalaga ng kanyang pananagutan ang tao. 

Alam natin na nagtuturo sa atin ang Biblia saanman ng pananagutan na taglay ng bawat isa sa atin para
sa mga kasalanang ginagawa natin.  Ngunit kung iyan ay totoo, kung gayon ang doktrina ng paunang
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pagtatalaga ay hindi maaaring maging totoo.  Malakas ang dating sa akin ng pagtatalong ito sa aking
laman.  Nauunawaan ko ang punto ng mga nagbibigay ng ganitong pagtutol – maliban na ang Biblia ay
napakalinaw sa katuruan nito sa soberanong paunang pagtatalaga.  Hindi ito maitatanggi.

Ngayon dahil ang katotohanang ito ay kumakalaban sa likas ng tao, maaaring nagkaroon ng maraming
pagtatangka upang palambutin ito o alisin na itong lubusan.  Nagkaroon na ng maraming pagtatangka
upang gawing mas masarap ang katotohanang ito para sa taong makasalanan.  Sa kasaysayan nariyan
ang mga Pelagian, na ginawa ito sa panahon ni Agustin, at ang mga Arminian, na ginawa ito pagkatapos
lamang ng panahon ng Repormasyon.  Ngayon makikita natin ito sa labis na makabagong teolohiya –
laging may pagtatangka, nakita mo, upang alisin, kahit paano, yaong maliwanag at malinaw na katuruan
ng Biblia sa paunang pagtatalaga ng Dios.  

Subalit napakalinaw na itinuturo ng Biblia na hindi itinatakda ng tao ang kanyang walang hanggang
kahahantungan.  Ang Dios ang nagtatakda.  Tingnan ang larawang ginagamit ni Pablo sa sitas na ito:
Sinasabi ba ng luwad sa magpapalayok, “Nais kong maging bahagi ng tipak na iyon na ginagamit mo
upang gumawa ng magandang sisidlan”?  Sinasabi ba ng luwad sa magpapalayok, “Hindi ko talaga gusto
na ginawa akong sisidlan para sa di-marangal na gamit”?  Malinaw na hindi.  Ang luwad ay hindi
makapagsasabi sa magpapalayok.  Ang magpapalayok ang nagtatakda.  Basahin ang mga talatang 19 at
20 dito sa Roma 9, “Kaya't sasabihin mo sa akin, Bakit humahanap pa siya (Dios) ng kamalian?  Sapagkat
sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban?  Ngunit, sino ka, O tao, na makikipagtalo sa Dios?
Sasabihin ba ng bagay na hinubog doon sa humubog sa kanya, Bakit mo ako ginawang ganito?”  Ang Dios
ay soberano sa Kanyang paunang pagtatalaga.  Siya ay nakaupo sa mga langit at ginagawa ang anumang
Kanyang kagustuhan (Awit 115:3).  Kinukontrol ng Dios ang lahat ng mga bagay.  At kinukontrol ng Dios
ang lahat ng mga bagay dahil Siya ay Dios!  Bilang Dios, Siya ay soberano.  Siya ay nagsasarili.  Siya ay
malaya.  Wala Siyang tungkulin sa sinuman.  Siya ay mataas sa lahat ng mga bagay at, samakatuwid, Siya
ay naghahari sa lahat ng mga bagay.  Siya ang may kontrol.  Walang nagdidikta sa Dios kung ano ang
dapat gawin.

Iyan ang isang bagay na di-nais aminin ng nagkasalang tao tungkol sa Dios.  Kung hindi alam ng Dios
kung sino ang maliligtas, kung iyan ay nasa labas ng kontrol ng Dios, kung gayon ang Dios ay hindi na
Dios!  Napakalinaw ng katuruang ito ng pagiging soberano ng Dios sa kapitulong ito na may kinalaman
sa patutunguhan ng tao.  Walang patumpik-tumpik sa pagiging soberano ng Dios sa paghirang at
pagtatakuwil.  Ang tanging sagot na ibinibigay sa atin ng Kasulatan sa kapitulong ito sa paratang na ang
Dios ay hindi patas ay ang nabasa natin:  “Ngunit, sino ka, O tao, na makikipagtalo sa Dios?  Ikaw ang
luwad!  Ang Dios ang Magpapalayok.  Tayo ang bagay na hinuhugis.  Ang Dios ang humugis sa atin.  May
karapatan ba ang luwad o kahit kapangyarihan upang magsabi sa Magpapalayok, ‘Bakit mo ako ginawang
ganito?  Bakit ako palangganang hugasan para sa paa ng tao at hindi ang magandang sisidlan na nakaupo
doon sa mesa?’  Ang Dios ay Dios!  Tayo ang mga likha ng Kanyang kamay.  Tayo ang bunga ng lubos
na marunong na pasya ng Dios at ang Kanyang mahusay na paglikha.  Ang Magpapalayok ang may
kapangyarihan.”  

Gayunman ang napakasimpleng sagot na iyan ay napakahirap nating lunukin – dahil nasasaktan nito ang
makasalanan nating pagmamataas.  Pinabababa nito ang tao.  Sinisindak nito ang hinirang na
makasalanan na lumalakad pa rin sa kanyang kawalang-pananampalataya.  Iniluluhod siya nito, dahil
natatakot siya sa poot ng makapangyarihang Dios.  Pinagkukumbaba siya nito, kung kaya’t hindi niya
tinatangkang itaas ang kanyang mga mata sa pagmamalaki laban sa Dios o laban sa iba.  Gayunman,
kasabay nito, pinatitigas nito ang taong di-hinirang at itinatalikod siya sa Dios ng Kasulatan.  Maniniwala
siya sa sarili niyang dios, ang dios na susunod sa mga kapritso at mga kagustuhan ng tao. 
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Ang anak ng Dios ay sumampalataya at nagpapahingalay sa kaaliwan na siya ay hawak sa kamay ng
makapangyarihang Dios na hindi siya bibitawan.  

Ibig bang sabihin nito na hindi tayo pinipili ng Dios sa paraan ng pananampalataya?  Hindi syempre.  Ang
mga pinili ng Dios, bilang resulta, ay mga mananampalataya na lumalakad sa katuwiran.  Kaya, tiyak, hindi
tayo makakapasok sa kaharian ng langit malibang tayo ay sumampalataya.  Nangangahulugan ba ang
doktrinang ito na ang tao ay walang pananagutan sa Dios para sa kanyang mga kasalanan? 
Hinding-hindi!  Ang tao ay laging may pananagutan sa kanyang kasalanan.  Itinatakuwil ng Dios ang mga
dahil sa katigasan at kawalang-pananampalataya ay lumalakad sa daan ng kasalanan.  Malinaw ang Biblia
diyan!  Ngunit hindi iyan nangangahulugan na ang Dios ay hindi ang banal na Magpapalayok.  Siya nga.
Marahil ang pinakamabuting paraan upang ipaliwanag ang paghirang at pagtatakuwil ay sa ganitong
paraan.  Kung paanong ang ipa ay kailangan upang tumubo ang binhi, gayundin ang taong masama sa
sanlibutang ito, ang mga di-hinirang, ay ginagamit ng Dios upang ang Kanyang iglesia ay matipon sa
sanlibutang ito.  Sa sandaling ang iglesia ay matipon na, kung gayon ay tapos na ang mga di-hinirang,
kung paanong ang ipa ay tapos na sa trigo.  Sa gayong paraan ang pagtatakuwil ay nagsisilbi sa
paghirang.  Soberanong itinatakda ng Dios na ilagay sa sanlibutang ito ang mga taong
di-sumasampalataya kasabay ng Kanyang mga hinirang na mananampalataya.  Ang anak ng Dios ay
tinawag upang magbigay ng mga papuri sa Dios, hindi lamang positibo, kundi sa pamamagitan din ng
taliwas na paglakad sa sanlibutang ito.  Nagbibigay tayo ng kaluwalhatian sa Dios sa pagsunod sa
kabutihan ng Dios at kaluwalhatian bilang salungat sa pagsunod sa makasalanan at
kawalang-pananampalataya ng tao.  Ganyan tayo pinili ng Dios upang maglingkod sa Kanya.

Mahirap?  Malupit?  Sa mga di lamang pinili ng Dios sa buhay na walang hanggan.  Sa atin na mga ligtas,
gayunman, tayo ay namamangha sa harap ng Dios.  Nagagalak tayong pinili Niya tayo upang ibilang sa
Kanyang bayan sa buhay na walang hanggan.  At tayo ay pinagpapakumbaba.  Bakit ako, Panginoon?
Bakit ako?  Hindi ako karapat-dapat dito kaysa sa sinuman.  Bakit ako?

At ang sagot ng Panginoon, “Sapagkat gayon ang nakakalugod sa Aking harapan.”

______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pagkumbabain Mo kami sa pamamagitan ng Iyong Salita upang ang Salita ay mangusap sa aming
mga puso, upang kami ay yumukod sa Iyong kamahalan, sa Iyong kapangyarihan, sa Iyong pagiging
soberano, at upang kami ay maging mapagpakumbaba, na kami ay Iyong pipiliin upang maging isang
bayan sa Iyo na hindi sa maliit na katuturan ay nararapat at gayunman Iyong pinagpakitaan ng kahabagan
at biyaya.  Patawarin Mo kami sa aming mga kasalanan at sa aming mga kahinaan, sa aming mga
pag-aalinlangan at sa aming mga takot.  Gamitin Mo ang Iyong Salita upang palakasin kaming lumakad
sa sanlibutang ito.  Alang-alang kay Jesus aming dalangin, Amen.


