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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 5:14-16

“Kayo Ang Ilaw Ng Sanglibutan”

ni Rev. Rodney Kleyn

Sa ating pagsisimula ng bagong taon, ating sama-samang isasaalang-alang ang mga salita ni Jesus sa Mateo
5:14-16, kung saan sinasabi ni Jesus, “Kayo ang ilaw ng sanglibutan.  Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw
ng isang bundok ay hindi maitatago.  Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan, at inilalagay sa ilalim
ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw; at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay.  Lumiwanag
na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang mangakita nila ang inyong mabubuting gawa, at
kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit.”

Una, dapat nating mapansin sa mga salitang ito na ito’y isang pagpapahayag.  Sinasabi ni Jesus, “Kayo ang
ilaw ng sanglibutan.”  Hindi ito isang bagay na maaring iwasan, kundi ito’y naglalarawan kung sino ang
Kristiano, ano ang Kristiano.  Ito ay pagpapatuloy ng mga unang kaisipan ni Jesus sa Pagtuturo sa Bundok.
Sa mga naunang talata ng kapitulo Kanyang inilarawan ang katangian ng tunay na anak ng Dios bilang isa
na mapagpakumbaba, na nahahapis, na maamo, na nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, na mahabagin,
na may malinis na puso, na mapagpayapa, at pinag-uusing dahil sa katuwiran.  Sa mga naunang talatang
iyon, sinasabi ni Jesus kung ano ang naglalarawan sa atin sa relasyon natin sa Dios.  Pinagpapala ng Dios
yaong nagtataglay ng mga ganitong katangian.

Ngayon ay nagsimula namang mangusap si Jesus sa ating relasyon sa sanglibutan.  Sabi Niya, una:  “Kayo
ang asin ng lupa.”  Pagkatapos Siya ay nagpatuloy, “Kayo ang ilaw ng sanglibutan.”  Kaya’t si Jesus ay
nagbibigay muna sa atin dito ng pagpapahayag.  Ito ay kung ano ang Kristiano sa sanglibutan.  Iyan ay
mahalaga para ating alalahanin habang  ating iniisip ang taong 2009. Ano tayo, sino tayo, sa sanglibutang
ito?  Hindi lamang kung dapat maging ano tayo, at kung paano tayo dapat mamuhay, kundi sino tayo bilang
mga Kristiano sa sanglibutang ito.

Isang dakilang prebilehiyo ang matawag ni Jesus na “ilaw ng sanglibutan.”  Isipin ang mga kalagayan kung
saan ipinahayag ni Jesus ang mga salitang ito.  Siya ay nagsasalita sa isang grupo ng mga alagad na nakaupo
sa madamong bahagi ng bulubundukin nakikinig sa Kanyang pagtuturo.  Ang mga ito ay hindi mga
marurunong at edukado ng Kanyang panahon, hindi matatalino, hindi mga eskriba at Pariseo; kundi pangkat
ng mga mangingisda, maniningil ng buwis, at iba pa.  Sinabi Niya sa kanila, “Kayo ang ilaw ng sanglibutan.”
Anong prebiheliyo, anong lalim na bagay.  Hindi ang mga matatalino.  Ang mga iyon ay hindi ang ilaw ng
sanglibutan.  Hindi yaong mga pinahahalagahan ng mga tao at pipiliin upang maging ilaw ng sanglibutan.
Kundi,  ating mababasa sa I Corinto 1:26ss., “Na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang
maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag:  kundi pinili ng Dios ang
mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang
mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas.”  Sinasabi ng Dios
sa salitang ito sa mga Kristiano:  “Ito ay kung sino ka.  Ikaw ang ilaw ng sanglibutang ito.  Nasa iyo ang mga
katugunan.  Ang iyong mga mata ay bukas.  Nauunawaan mo ang katunayan.  Kilala mo ang Dios.”   Walang
iba maliban sa Kristiano ang may mga katugunan sa mundong ito.
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Sa ikalawang banda, dapat nating pansinin na hindi tayo ilaw sa orihinal na kahulugan.  Kundi tayo ay ilaw
sa isang hinangong kahulugan.  Sa ebanghelyo ni Juan, kapitulo 8:12, sinabi ni Jesus, “Ako ang ilaw ng
sanglibutan.”  Ang mga salitang ito ay dapat kasama sa mga salita sa Pagtuturo sa Bundok.  Sa  Efeso 5:8
sinabi ni apostol Pablo sa mga banal sa Efeso:  “Sapagka’t noong panahon kayo’y kadiliman, datapuwa’t
ngayon kayo’y kaliwanagan sa Panginoon.”   Hindi sa ating mga sarili na tayo’y may dalang liwanag sa
sanglibutang ito.  Kundi si Cristo, na siyang liwanag ng sanglibutan, ay nagpuno sa atin ng Kanyang sarili.
Binubuksan Niya ang ating mga mata.  Binabago Niya tayo.  At iyan ang dahilan kung bakit ito ay isa ring
katotohanan, isang pagpapahayag.

Ang ilaw na ating taglay ay tulad ng liwanag ng buwan.  Ibinabalik ng buwan ang liwanag ng araw.
Prebilehiyo natin ang ibalik sa sanglibutang ito ang liwanag ni Jesu Cristo.

Ang ikatlong bagay na dapat nating makita dito ay tayo ang ilaw na may kaibhan sa madilim na sanglibutan.
Iniisip ng sanglibutan na ating tinitirhan na mayroon siyang ilaw.  Ito ay naging totoo sa bawa’t panahon.
Subali’t ito’y natatanging tunay sa panahon kung saan tayo nabubuhay – panahon ng kaalaman, ng
kaunlarang pang-teknolohiya, panahon ng impormasyon.  Tila baga nalalaman ng bawa’t isa ang lahat ng
bagay na nais niyang malaman.  Ang bawa’t isa ay may pagkakataon na matuto.  Ang mga tao ay
naliliwanagan.  Nakakabasa sila.  Nakakasulat sila.  Napakadali nilang nakakakuha ng impormasyon.

Gayuman, ang katotohanan ay ang sanglibutan na ating tinitirhan ay nasa kadiliman.  Si Jesus ay pumunta
sa sanglibutang ito, sabi sa atin ng Juan 1:5, bilang ilaw.  At ang kadiliman, iyon ay, ang sanglibutan, ay hindi
Siya napag-unawa.  Sa lahat ng kanyang kaalaman, ang sanglibutan ay walang kasagutan.  Ang sanglibutan
sa kanyang kaalaman ay sumusuri sa mga bagay.  Ang sanglibutan ay makapagsasabi ng mga problema.
Subali’t ang sanglibutan ay hindi makapagbibigay ng paliwanag at hindi makapagbibigay ng kalutasan sa mga
problema.   Ang kaalaman nito ay pang-agham at mekanikal lamang.  Kung makikinig ka lamang sa pantas
ng ating panahon;  kung makikinig ka lamang, halimbawa, sa mga palatuntunan sa radyo o magbabasa ng
mga editoryal,  makikita mo ito.  Ang tao ay mayroong malaking halaga ng impormasyon.  At kanilang
masasabi ang mga problema at mga usapin ng ating lipunan nang napakahusay.   Subali’t hindi sila
makapagbibigay ng kasagutan sa mga problemang ito.  Sa katunayan, kapag ang katotohanan ay nagiging
malinaw, napakadalas na itinatago nila ang katotohanan sapagka’t, tulad ng sinasabi sa Juan 3:19, “Inibig
pa ng mga tao ang kadiliman kay sa ilaw.”

Muli salungat dito, ang Kristiano ay ilaw.  Upang maunawaan ito, dapat nating isipin ang epekto ng ilaw sa
madilim na lugar.  Buksan mo ang ilaw sa isang madilim na silid at maraming bagay ang malalantad.  Isipin
ang ilaw sa unahan ng paparating na sasakyan sa madilim na gabi sa madilim na lansangan.  “Sapagka’t ang
lahat ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan,” sabi ng Kasulatan (Efeso 5:13).   Sa kaunawaang ito,
ang Kristiano ay ilaw ng sanglibutan.  Ang Kristiano, at ang ebanghelyo ni Cristo na nakikita sa Kristiano, ay
may epekto sa sanglibutang ito.  Mayroong salungat sa buhay, salungat sa pananalita, salungat sa interes,
salungat sa layunin, salungat sa buhay-pamilya, salungat sa bawa’t aspeto ng buhay Kristiano sa kung ano
ang matatagpuan sa mundong ito ng kadiliman.

Ang Kristiano ay may mga kasagutan.  Ang Kasulatan at ang ebanghelyo ay nagpapaliwanag kung paano at
bakit narito ang tao.  Sinasabi nila sa atin ang dahilan ng kadiliman sa sanglibutang ito, ang kasalanan ng
sangkatauhan.  At ibinibigay ng Kasulatan ang kasagutan dito:  si Jesus ang ilaw.  Ang dahilan ng kaguluhan
sa sanglibutan ay nagmumula sa sarili nitong pagtanggi sa ebanghelyo ni Jesu Cristo.

Kaya mayroon tayo dito ng kapahayagan patungkol sa katangian ng mga Kristiano:  siya ay ilaw sa mundong
ito ng kadiliman.
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Dahil sa kapahayagang ito, ang Kristiano ay may pagtawag upang paliwanagin ang kanyang ilawan sa
mundong ito ng kadiliman.

Si Jesus ay gumamit ng dalawang paglalarawan upang bigyang-diin ang tawag na ito.  Ang unang
paglalarawan na Kanyang ginamit ay ang bayan na nasa bundok, na hindi maitatago.  Dapat mong isipin ang
ilaw ng isang bayan.  Kung minsan tinatawag natin itong “polusyon sa ilaw.”  Isipin ang isang malaking bayan
tulad ng Chicago o New York City, kung saan halos imposible nang makita sa gabi ang mga bituin sa
kalawakan dahil sa ilaw sa bayan na iyon.  Salungat dito, marahil, isang napakalayong lugar, kung saan
napakadaling makita ang mga bituin sa gabi, at gayundin kung saan mo makikita ang ningning ng bayan sa
malayo.

Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang mga ilaw ng mga bayan ay pinapatay sa gabi upang ang mga
padating na nambobombang eroplano ay hindi makita kung nasaan ang mga bayan.  At halos imposible para
sa mga bayan na iyon ang maitago.

 Gayon din ang ilaw ng Kristiano.  Ikaw ay gayon bilang ilaw sa sanglibutang ito.  Ang iyong ilaw ay hindi
maitatago kung ikaw ay mananampalataya.  Ikaw ay tulad sa isang bayan na nakatayo sa isang bundok –
Jerusalem , nakatayo sa tuktok ng bundok, na ang mga manlalakbay na pumupunta ay makikita mula sa
malayong agwat.  Sa katuturan, dahil sa kung ano ka, ikaw ay magpapakita ng ilaw sa sanglibutang ito.

Ang isa pang paglalarawan na ginamit ni Jesus ay mula sa buhay-pantahanan.  Sabi Niya sa Mateo 5:15,
“Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan, at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang
lalagyan ng ilaw; at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay.”  Ngayon hindi ka magbubukas ng ilawan at
pagkatapos ay kukuha ng limang galong timba at ilalagay sa ibabaw ng ilawan.  Anong kahangalan, at
magiging katawa-tawa iyon.  Sinasabi sa atin ni Jesus na ang pinaka-nakakaawa, ang pinaka-katawa-tawa,
ang pinakamalungkot na bagay sa mundong ito ay ang Kristianong itinatago ang kanyang pananampalataya.
Ang tunay na Kristiano ay hindi maitatago.  Hindi siya makakalampas sa pansin.  Siya’y magiging tanyag.
Iyan ang layunin ni Jesus sa mga paglalarawang ito.

Dapat muna tayong huminto at pag-isipan ito ng ilang saglit.  Kadalasan, bilang mga Kristiano, itinatago natin
ang ilaw na ibinigay sa atin ni Cristo.  Sinasabi natin na tayo ay mga Kristiano.  Gumagawa tayo ng
kapahayagan.  Alam ng iba itong tungkol sa atin.  Subali’t gayunman, sa halip na hayaang magliwanag ang
ating ilaw, sinusubukan nating mainam na itago ito, upang maging katulad ng madilim na sanglibutan na
nakapaligid sa atin.  Nais nating matanggap ng ating kapwa-tao.  Mayroon tayong mga kasagutan.  Nasa isip
natin sila.  Nasa puso natin sila, sa ating pinaniniwalaan.  Subali’t wala sila sa ating mga labi.  Hindi natin sila
ibinabahagi.  At walang sinuman sa sanglibutan ang makakaalam na binigyan tayo ni Cristo ng ilaw para sa
kadiliman nito.    Mayroon tayong pagkakataon upang dalhin ang ilaw ng Kasulatan at ng ebanghelyo sa ating
buhay at pinalalampas natin ang mga pagkakataong iyon.  At kung mangyari iyon,  kung gayon ay dapat
nating isipin ang paglalarawan ni Jesus.  Gaano tayo kakatwang tingnan sa mundo ng mga
di-mananampalataya.

Ang tawag na ito upang maging ilaw ay isang pagtawag upang maging ilaw sa sanglibutan.  Sabi ni Jesus,
“Kayo ang ilaw ng sanglibutan.”  Napakabuti para sa mga Kristiano na magdala ng ilaw sa isa’t-isa.  Mabuting
maging isang ilaw sa iglesia at sa kapisanan ng mga mananampalataya.  Mayroong kasalanan sa loob ng
iglesia.  May mga kasapi ng iglesia na nangangailangan ng ating pagpapalakas- loob at kung minsan ng ating
pagtutuwid.  Sa pamamagitan ng ating mga buhay nagdadala tayo ng patotoo at kalakasan sa isa’t-isa sa loob
ng iglesia.

Subali’t ang sanglibutan ang lugar ng kadiliman.  Kailangan ng sanglibutan ang ilaw ni Jesu Cristo.  Sa ating
pamumuhay sa sanglibutang ito bilang mga Kristiano, dapat nating makita ito bilang ating layunin.  Bakit tayo
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inilagay ng Dios dito?  Bakit tayo inilagay ng Dios dito sa pasimula ng taong ito, 2009?  Sapagka’t tayo ay
magiging ilaw sa sanglibutang ito.

Ito ay dapat na maging malinaw sa iba sa paraan ng ating pananalita, sa paraan ng ating pakikitungo sa iba,
sa paraan ng ating paglalaro, sa paraan ng ating pagkuha ng pagkain, sa paraan ng pag-aliw natin sa sarili,
sa paraan ng ating paggasta ng salapi, at iba pa.  Ang sanglibutang ating tinatahanan ay nagiging mas
madilim, sakim, nakasusuklam, nakasentro sa tao, di-masupil, mapang-apid.  Ang bawa’t isa ay aayon doon.

At sa sanglibutang iyon ang Kristiano ay dapat maging ibang tao na nagpapakita ng mga bunga ng Espiritu:
isa na mapagmahal at mabuti at maamo at mahinanon; isa na matiyaga; isa na mamamayan ng ibang
kaharian, ang kaharian ng kalangitan, at namumuhay na ang kanyang mata ay nakatuon sa langit sa gitna
ng sanglibutang ito.  Ang sanglibutang ating tinatahanan ay puno ng ligalig at takot.  Marami ang balisa sa
kanilang pagharap sa bagong taon.  Sila, dahil sa kanilang kabalisahan, ay bumabaling sa maraming ibang
kalutasan tulad ng droga at alak.  Ang mananampalataya ay dapat maiba.  At dapat ipakita ng
mananampalataya ang kaibahang iyon.  Siya ay dapat na mayroong pag-asa at siya, na dahil sa kanyang
pag-asa, ay mayroong kapayapaan ng isip sa sanglibutang ito.

Kabilang sa tawag na ito upang maging ilaw ay ang pagbibigay ng kasagutan sa sanglibutan para sa kanyang
mga problema.  Kabilang dito ang paghahatid ng ebanghelyo sa mga hindi mananampalataya.  Si Jesus ay
dumating sa sanglibutang ito ng kadiliman.  Si Jesus ang dahilan kung bakit ang mananampalataya ay ilaw
at kakaiba.  Si Jesus ang kasagutan sa mga pagdurusa ng sanglibutang ito.  Si Jesus ang pag-asa sa mga
makasalanan.  Siya ay dumating upang iligtas ang mga makasalanan.  Bahagi ng pagiging ilaw ay
nangangahulugan na ating ilapit ang mga di-mananampalataya kay Jesu Cristo at Kanyang krus at ituro sila
sa pananampalataya at paniniwala sa Kanya para sa kapatawaran ng mga kasalanan at para sa buhay na
walang hanggan.

Muli, dito, ay dapat tayong huminto.  Madalas ating iniisip na ang pagpapatotoo ay pagpapakita ng kadiliman
ng sanglibutang ito at paghatol sa kadiliman nitong sanglibutan.  Iyon ay bahagi ng ating patotoo, nguni’t
ang ilaw din naman ay mayroong positibong layunin.  Ipinapakita ng ilaw ang daan.  Nagbibigay ito ng
direksyon sa iba.  At ganito dapat ang buhay ng bawa’t Kristiano.

Sa aklat ng Mga Gawa, kapitulo 4, ating mababasa  patungkol sa unang iglesia:  “Ang mga nagsipangalat nga
ay nagsipaglakbay, na ipinangangaral ang salita.”  Inilalarawan nito hindi lamang ang iglesia kundi maging
ang bawa’t isang mananampalataya ng unang iglesia na dala ang ebanghelyo sa kanilang paglabas sa
Jerusalem.  Ganito dapat sa ating mga buhay.  Hindi lamang para sa iglesia ang maging ilaw ng sanglibutan.
Kundi kayo ay ilaw ng sanglibutan.  Ang Kristiano sa sanglibutang ito ay masusumpungan ang kanyang sarili
sa kalagayan kung saan iniisip ng mga tao sa sanglibutan na mayroon sila ng ilaw.  Sa kolehiyo, sa trabaho,
sa ibang mga lugar sa sanglibutang ito, tila ang iba ay may mga kasagutan.  Kung gayon ay dapat nating
paliwanagin ang ilaw ng Salita ng Dios at ng ebanghelyo.

Ito ay isang bagay na dapat nating patuloy na ginagawa.  Araw-araw at taon-taon, ang Kristiano ay dapat
maging ilaw nitong sanglibutan.  Ang iglesia ay lagi nang naging ilaw ng sanglibutang ito – mula sa panahon
ni Cristo hanggang ngayon.  Kung kaya’t dapat ding gayon sa buhay ng bawa’t anak ng Dios.  Dapat itong
gawin ng Kristiano anuman ang sabihin ng sanglibutan.  Hindi kailanman pinahalagahan ng mundo ang ilaw.
Bawa’t isa na gumagawa ng masama ay namumuhi sa ilaw.  Ayaw ng sanglibutan ang mga kasagutan sa
kaniyang mga problema.  Ipahahayag ka ng sanglibutan na mapagmalaki at hindi mapagbata kung ikaw ay
magmumungkahi ng kasagutan sa mga problema ng sanglibutang ito.  Tatanggihan ng sanglibutan ang
katotohanan tungkol sa kanilang kalagayan.  At ikaw ay magiging tampulan ng paghamak at pangungutya.
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Ibig bang sabihin na kailangan nating itago ang ating ilaw?  Hindi, sinabi ni Jesus sa pareho ding kapitulo
(Mateo 5), “Mapapalad kayo pagka kayo’y inaalimura, at kayo’y pinaguusig, at kayo’y pinagwiwikaan ng
sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin.  Mangagalak kayo, at mangagsayang totoo:
sapagka’t malaki ang ganti sa inyo sa langit:  sapagka’t gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta
na nangauna sa inyo.”  At ibig sabihin ni Jesus na ang pag-uusig ay tanda ng pakikiisa sa iglesia sa bawa’t
panahon.  At pagpapala para sa mananampalataya ang makatanggap ng gayong sagisag ng kanyang
pagkabilang sa iglesia ni Jesu Cristo.

Ang dahilan kung bakit hindi natin itinatago ang ating pananampalataya ay sapagka’t mahal natin ang Dios
at ating hinahanap ang kaluwalhatian ng Dios sa lupa at gayundin sa kaligtasan ng iba.  Ibinigay ito ni Jesus
bilang layunin ng pagliwanag ng ating mga ilaw sa mundong ito:  “Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa
harap ng mga tao; upang mangakita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatian ang inyong
Ama na nasa langit.”  Ito’y nangangahulugan na sila ay mababago bilang resulta ng ebanghelyo na
ipinapangaral ng inyong buhay sa kanila.  At sila mismo ay magbibigay ng luwalahti sa Dios.

Ang mga tao ba sa sanglibutang ito, ay alam ang buong ebanghelyo mula sa iyong buhay?  Alam ba nila na
ang pamumuhay-Kristiano, itong ilaw na iyong dala, ay hindi tungkol sa iyong sarili kundi tungkol sa Dios?
Ito ang punto ni Jesus dito.  Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang mangakita
nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin, hindi kayo, kundi ang inyong Ama na nasa langit.
Sinasabi ni Jesus na ang Kristiano, sa kanyang pagpapatotoo, ay hindi isang tao ng paligsahan, o
pagpapakita, ng sariling katuwiran.  Kundi siya ay isa na namumuhay ng may kapakumbabaan sa harap ng
Dios at tao, upang matanggap ng Dios ang kaluwalhatian mula sa kanya at, sa pamamagitan ng kanyang
patotoo, mula sa iba.

Tayo ay namumuhay bilang ilaw sa sanglibutang ito upang akayin ang iba na luwalhatiin ang Dios.  At upang
magawa ito, ang sarili ay dapat mawala.  Tayo ay mga tagapagbalik ng ilaw ni Jesu Cristo.  Makita nawa sa
atin ang ilaw Niya.

Marahil, sa iyong pakikinig ngayon, ikaw ay hindi mananampalataya.  Nakita mo na ba ang ilaw ni Jesu Cristo
na nagliliwanag sa mga Kristiano?  Ito ay hindi anumang nasa kanila.  Ito ay hindi anumang nasa amin.
Kundi kami’y mga ilaw sa Panginoon.  Ito’y kagandahan ni Jesus at kaluwalhatian na nagliliwanag sa amin
at sa pamamagitan namin.  Ito ay ang ilaw ni Jesu Cristo.  Kailangan mong tumugon sa ilaw na iyon.
Kailangan mong talikuran ang sanglibutan ng kadiliman, upang ang Dios ay maluwalhati sa iyo.  Hindi mo
dapat yakapin ang kadiliman nitong sanglibutan kundi dapat mong, sa pamamagitan ng pananampalataya,
yakapin si Jesu Cristo.  Sa ganitong paraan ang Dios din naman ay maluluwalhati sa pamamagitan mo.

_________________________________

Tayo’y manalangin.

Ama, kami po’y nagpapasalamat kay Jesu Cristo na Inyong Anak, na siyang ilaw ng sanglibutang ito ng
kadiliman.  Pagpalain Mo po kami upang kami ay tunay na lumiwanag bilang Kanyang mga ilaw sa mundong
ito ngayong taon, 2009.  Anong pag-asa at anong liwanag at anong kaaliwan mayroon kay Jesu Cristo na
Inyong Anak.  Dalangin namin na ang Kanyang pangalan at Inyo pong pangalan ay maluwalhati sa
pamamagitan namin, alang-alang kay Jesus, Amen.


