
Page 1 of  5

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Filipos 1:6 

“Iningatan ng Dios”

ni Rev. Rodney Kleyn

Ang katotohanan na ating titingnan mula sa Salita ng Dios ngayon ay isa sa pinakamaganda at
nakagiginhawang katotohanan sa kabuuan ng Salita ng Dios.  Tayong mga Cristiano ay nabubuhay sa
isang daigdig ng kawalang katiyakan at pakikipaglaban.  May kawalang katiyakan sa pulitika.  May
kawalang katiyakan dahil sa karamdaman at mga kalamidad.  May kawalang katiyakan na nagmumula sa
ating mga pag-iisip at puso.  Hindi natin nalalaman ang hinaharap at kung ano ang ating panghahawakan
sa ating mga anak o sa ating iglesia ng Dios.  At kawalang katiyakan ay hindi lamang limitado sa
hinaharap.  Minsan humaharap din tayo sa kawalang katiyakan sa kasalukuyan.  Marahil ikaw ay
dumadaan sa kawalang katiyakan sa iyong buhay.  Ang bawat pagsubok na ating dinadaanan ay
naghahatid ng kawalang katiyakan.

At bukod pa sa kawalang katiyakan nariyan rin ang pakikipaglaban.  Mayroong oposisyon sa iglesia na
mula sa sanlibutan, isang organisadong kalaban na humahantong sa kahariang laban sa Cristiano na
kalaban ni Cristo at ng iglesia.  Pagkatapos nariyan rin ang kalabang hinaharap ng bawat Cristiano na
naghahangad na mamuhay ng Cristianong pamumuhay sa sanlibutang ito – kalaban mula sa mga
kapitbahay, sa trabaho, at minsan kalaban kahit sa tahanan.  At sa likod nang lahat ng ito, na ating alam,
ay si Satanas, ang kaaway ng mga hinirang ng Dios.  At maging ang Cristiano ay may pakikipaglaban sa
kanyang sarili, sa natitirang kasalanan sa kanyang buhay at mga ninanais na laban sa kanyang
pananampalataya.

Sa kawalang katiyakan at paglalabanan na ito, makakasiguro ba ang Cristiano na siya ay maiingatan
hanggang sa katapusan ng kanyang buhay?  Na hindi siya susuko sa pakikipaglaban, na hindi siya
malulupig ng kawalang katiyakan, na siya ay maiingatan ng Dios?

Sinasabi sa atin ng Salita ng Dios na tayo ay makakatiyak.  Sa ating teksto ngayon sa Filipos 1:6, sinabi
ni Pablo sa mga mananampalataya ng Filipos:  “Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na
ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo.”  Sa bawat
tunay sasampalataya, ang Dios ay nagpasimula ng isang mabuting gawa.

Kapag tinawag natin ang isang bagay na mabuti, ibig sabihin nito sa atin, ito ay mabuting moral.  O
masasabi nating ito ay mabuti na ibig sabihin ito ay mapapakinabangan, mabuti dahil tinatapos nito kung
ano ang kanyang disenyo na gawin.  Kapag sinabi mo na ikaw ay may mabuting pagkain, hindi mo ibig
sabinin na ito ay sa moralidad, mabuting tuntuning moral sa pagkain, kundi ibig sabihin ito ay
masustansya, nagagawa nito ang kanyang pakinabang.  Ito ang kaisipan ng mabuting gawa ng Dios sa
iyo.  Ang Dios ay gumagawa sa Kanyang mga hinirang na may layunin.  At ang layunin nito ay upang sila’y
mabuhay upang paglingkuran Siya.  Ang layunin ng tao ay upang luwalhatiin ang Dios.  Doon nagiging
mabuti ang tao.  Hindi sinasabi ni Pablo na ang mga pinili ng Dios ay ganap sa tuntunin ng moralidad.
Hindi, ang Dios ay nagpapasimulang gumawa ng mabuti sa kanila.
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Ano ang gawang ito?  Ito ay ang gawa ng kaligtasan.  Pansinin na sinabi ito ni Pablo na ang Dios ang
gumawa nito sa iyo.  Ito ay mahalaga.  Sa kaligtasan, may mga bagay na ginagawa sa iyo ang Dios, at
pagkatapos may mga bagay din na ginagawa ang Dios para sa iyo.

Ano ang nagawa ng Dios para sa iyo?  Ano ang Kanyang nagawa para sa Kanyang mga pinili?  Maraming
mga bagay ang ginawa ng Dios para sa mga hinirang sa kanilang kaligtasan.  Hindi natin mailalagay lahat
ito dito.  Subalit sinasabi sa atin ng Biblia, na sa walang pasimula, pinili ng Dios ang Kanyang mga
hinirang.  Isinulat Niya ang kanilang mga pangalan sa Aklat ng buhay, at ibinigay Niya sila sa
pangangalaga ng Kanyang Anak.  Sa tamang panahon, ang Anak, na si Jesus, ay dumating sa sanlibutang
ito para sa atin.  At Kanyang pinasan ang bigat ng ating mga kasalanan sa Kanyang sarili.  Kanyang
binayaran ang halaga para sa atin sa Kanyang kamatayan.  At ngayon, para sa atin, Siya ay nabuhay at
umakyat sa langit.  Siya ay naghahari sa lahat ng mga bagay alang-alang sa iglesia.  At idinadalangin Niya
ang Kanyang mga pinili bilang ating makalangit na tagapamagitan.  Ang mga ito ang bagay na ginawa ng
Dios para sa atin.

Subalit sa kaligtasan, gumawa din ang Dios sa atin, sa kalipunan ng Kanyang mga hinirang.  Nagpasimula
Siya ng mabuting gawa sa iyo.  Ano ang gawa ng Dios sa atin?

Ang ilan sa mga ito ay naglalaman nito, na ang Dios ay gumagawa sa atin sa pamamagitan ng Kanyang
Espiritu Santo upang bigyan tayo ng bagong buhay ni Jesu Cristo.  Tinatawag natin itong “regeneration”
o pagpapanibagong sila.  Inilarawan ito ni Jesus na tulad sa ipinanganak na muli – hindi sa laman, kundi
sa Espiritu.  Sa gawang ito, binibigyan tayo ng Dios ng isang bagong puso na may bago at kakaibang mga
kakayahan.

Ang likas nating pag-iisip ay masama.  Ito ay laban sa Dios.  Ang ating likas na pagnanais ay ang
paglingkuran si Satanas at ating mga sarili.  Sa ating likas, hindi natin nakikita ang ating pangangailangan
ng kaligtasan at hindi natin nais na mabago.  Sinabi ni Jesus,  “Maliban na ang tao'y ipanganak na muli,
ay hindi siya makakakita ng kaharian ng langit.”  Subalit sa bagong puso na ito ating nauunawaan ang
ating kasalanan.  Ating nakikita ang pangangailangan kay Jesu Cristo.  Atin Siyang niyayapos sa
pananampalataya, hindi sa pagtitiwala sa ating mga sarili, kundi paglalagay ng ating pananampalataya sa
Kanyang nagawa para sa atin.  Kanya tayong tinawag nang mabisa sa pamamagitan ng evangelio upang
hindi lamang natin marinig ang mga salita ng evangelio, kundi tanggapin ito sa ating mga puso at
sumampalataya dito.

Pagkatapos, binigyan tayo ng Dios ng kaisipang pagpapatawad.  Kanya tayong pinawalang-sala.  Sa ating
pagyakap kay Cristo sa pananampalataya, ating nakikita na ang lahat ng pagkakasala ay ibinigay kay Jesu
Cristo at Kanyang binayaran ang halaga nito.  Ating makikita na ang Dios ay hindi nakatingin sa ating
kasalanan, kundi tinitingnan Niya tayo na matuwid kay Cristo.  Kanya tayong tinanggap at inibig.  Hindi
na tayo patungo sa impierno kundi patungo na sa langit, dahil ang ating kasalanan ay ibinigay na kay Jesu
Cristo.

Gayon din, sa bagong buhay na ito sa atin, tayo ay magpapasimulang mabuhay sa paraang nakalulugod
sa Dios, ito ay tama sa usaping moralidad.  Binabago ng Dios ang panloob ng tao upang magpasimula
tayong maghangad na maging gaya Niya, upang gawin ang layunin kung bakit Niya tayo ginawa.  Kung
wala ang panloob na gawa ng Dios, wala tayong magagawang nakalulugod sa Kanya.  Sinabi ni Pablo sa
Mga Roma 14,  “Anomang hindi sa pananampalataya ay kasalanan.”  Subalit ngayon ay gumawa ang Dios
sa atin, hindi upang tayo ay maging ganap sa ating mga gawa dito sa mundo, kundi upang magsimula
tayong gawin ang layunin na mayroon Siya sa atin.  Ang bawat isa na ipinanganak na muli ng Espiritu ng
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Dios ay maghahangad ng isang buhay na nakalulugod sa Dios.  Ang Dios ang gagawa ng pagnanais para
sa atin.  At ito ay makikita sa ating mga pamumuhay.

Ang isang mahalagang katotohanan na makikita rito na ang kaligtasan ay gawa lahat ng Dios.  Hindi
lamang tayo niligtas ng Dios sa pamamagitan ng pagkilos ng gawa sa atin, kundi dahil sa paggawa din sa
atin.  At ang gawang ito sa atin, mula sa pasimula, ay gawa ng Dios.  Hindi ito ang kaso na gumawa ang
Dios ng isang bagay sa tao at ngayon nais Niyang gawin naman ng tao ang kanyang bahagi.  Ang tao ay
hindi naipanganak na muli dahil pinili niyang maipanganak na muli, dahil gumawa siya pagpili kay Jesu
Cristo.  Hindi, ang Dios ay nagpasimula ng gawa sa atin.  At ang pagpapatuloy ng gawang ito, ay patungo
lahat sa katapusan, kapag tayo ay pumunta na ng kalangitan, at ito man ay gawa ng Dios.  Si Pablo ay
hindi lamang nagsasalita ng pasimula ng gawang ito sa atin sa regeneration, kundi sa katapusan din nito
sa araw ni Jesu Cristo.  Sinasabi ni Pablo,  “Ang Dios ay nagpapasimula ng gawa sa mananampalataya,
at iniingatan Niya ito hanggang sa katapusan nito.  Ang Dios ang nagpapanatili sa atin na mabuhay.”  Sa
Filipos 2:13 sinabi ni Pablo,  “Sapagka't Dios ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa,
ayon sa kaniyang mabuting kalooban.”  Ang paggawa at pagnanais ay nasa Dios lahat sa kaligtasan.

Ang katotohanan na ating pinag-uusapan sa talatang ito ay ang katotohanan ng pangangalaga sa mga
banal.  Ang Dios ang mangangalaga at mag-iingat sa Kanyang mga pinili hanggang katapusan.  Walang
sinoman sa mga may tunay na gawa ng biyaya ang mapapahamak o mahuhulog sa kapahamakan.  Ang
bawat isa sa kanila ay pangangalagaan sa pamamagitan ng kawalang katiyakan at pagharap ng oposisyon
hanggang sa araw ni Jesu Cristo.

Ano ang ibig sabihin nito?  Ito ang ibig sabihin nito.  Ang regeneration ay gawa ng Dios.  Anomang
sinimulan ng Dios, ay Kanyang tinatapos.  Ang naligtas ay hindi na mapapahamak.  Ang tunay na
mananampalataya ay hindi mawawalan ng pananampalataya.  Ang nabubuhay kay Cristo ngayon ay
mabubuhay magpakailanman sa kaluwalhatian.  Kung si Cristo ay kakampi mo at nasa iyo ngayon, hindi
ka Niya iiwan.  Kung minsang sinabi ng Dios sa iyo,  “Ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na,”  hindi
Niya sasabihin sa iyo,  “Ikaw ay may sala, kaya magtungo ka sa lawa ng apoy.”  Ating inaawit ang tungkol
dito sa Mga Awit 138:  “The work Thou hast for me begun shall by Thy grace be fully done.”  Ang Dios
ay matapat sa Kanyang Salita at gawa sa walang hanggan.

Ang magandang katuruan dito sa Filipos 1:6, na iniingatan ng Dios ang bawat isa na Kanyang pinili para
sa buhay ng paglilingkod hanggang sa katapusan kapag sila ay niluwalhati nang kasama ni Cristo, na
sumasang-ayon sa katuruan ng buong Biblia.  Ang Biblia ay nagsasabi sa atin patungkol sa katapatan ng
Dios na hindi mapapawi (Mga Awit 89:33);  Nagsasaad ito sa atin ng buhay na hindi mapapahamak (Juan
3:16);  Nagsasaad ito sa atin ng kaloob na hindi mawawala (Juan 6:37).  Nagsasaad ito sa atin ng isang
tanikala na hindi masisira (Mga Roma 8:29, 30);  Nagsasaad ito sa atin ng isang kamay na napakalakas
na walang sinoman ang makakaagaw mula rito (Juan 10:28);  Nagsasaad ito ng pag-ibig na mula rito ay
hindi na tayo mahihiwalay (Mga Roma 8:39);  Nagsasaad ito sa atin ng isang pagtawag na hindi babawiin
(Mga Roma 11:29);  Nagsasaad ito sa atin ng isang saligan na hindi mawawasak (2 Timoteo 2:19);  ng
isang pamana na hindi mawawala (1 Ped. 1:4, 5); ng isang Tagapagligtas na nananalangin para sa atin,
“Ama, ingatan mo sila tulad ng pag-iingat ko sa kanila”  (Juan 17:11).  Nagsasaad ito sa atin ng Dios na
nangangakong,  “Hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan”  (Heb. 13:5).
Nagsasaad ito sa atin ng mga tao na iniingatan ng kapangyarihan ng Dios sa pamamagitan ng
pananampalataya tungo sa kaligtasan (1 Ped. 1:5).

Ito ang magandang katotohanan dito:  “Siyang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay lulubusin
hanggang sa araw ni Jesucristo.”  Ang nakalulungkot ngayon, maraming mga guro ng Biblia ay
nagpapahayag ito ng iba.  At habang ginagawa nila ito, hindi lamang nila ikinakaila ang itinuturo ng Salita
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ng Dios ng napakalinaw, kundi kanilang iniaalis ang kaaliwan ng Salita ng Dios sa Kanyang mga hinirang.
Kanilang itinuturo na ang gawa ng kaligtasan ay nagpapasimula, hindi sa kalooban ng Dios, kundi sa
kagustuhan ng tao.  Kanilang sinasabi na matapos maligtas ang isang tao maaari pa rin itong mahulog
mula sa biyaya.  Kanilang itinuturo na ang ating pagkamatuwid ay naka-depende ang ilang bahagi sa
ginawa ni Cristo para sa atin ay ang ilang bahagi kung ano ang ating ginawa sa ating mga sarili.  Kung
tatanungin mo sila,  “Mapapahamak pa ba ang tunay na Cristiano?”  Kanilang sasabihin,  “Siguro.  Hindi
natin alam.”  Subalit sinasabi ng Biblia na ako ay nakatitiyak na ang isang tunay na mananampalataya ay
hindi mapapahamak.  Kapag nagpasimula ng mabuting gawa ang Dios, Kanyang tinatapos ito.

Gaano ka kasiguro dito?  Ang kasagutan ay nasa talatang ito.  Tayo ay may katiyakan hindi sa pagtingin
sa atin mga sarili kundi sa pagtingin sa Dios at sa Kanyang katangian.  Dito itinuturo ni Pablo ang
direksyon natin.  “Siya [Dios, na nagpasimula ng mabuting gawa sa iyo] ay lulubusin hanggang sa araw
ni Jesucristo.”  Ang sangguniang punto dito ay ang ating katiyakan sa Dios.  Doon natin dapat tingnan ang
ating katiyakan.  Ngayon, maraming tao ang nakatingin sa kanilang mga sarili.  Nagsasabi sila ng araw
na kanilang tinanggap si Jesus sa kanilang puso.  Ang kanilang sinasabi ay ang kanilang nagawa para sa
Panginoon.  Sila ay nakakatiyak na mapupunta ng langit dahil, kung tutuusin, mabait naman sila.  At muli,
nakalulungkot, ito ang itinuturo ng mga guro sa mga iglesia sa kanila.

Subalit tingnan natin kung ano ang ginawa dito ni Pablo.  Itinuro niya tayo na tumingin sa Dios, na siyang
gumawa ng kaligtasan, at ang tumingin kay Jesus, na ang araw ay malapit na.  Sino ang siyang
nagpasimula ng gawa ng kaligtasan sa atin?  Sino ang Dios?  Sino ang katulad Niya?  Paano Niya ginagawa
ang gawang ito?  Kilala mo ba ang Dios na ito?  May ginagawa ka ba upang matuto mula sa Kanyang
Salita tungkol sa Kanya?  Nakita mo, ang saligan ng ating kaligtasan ay nasa Dios at kung sino Siya at
kung ano ang Kanyang ginawa, at wala sa atin.  Ang teolohiya, ay ang karunungan, at ang pag-aaral sa
Dios, ay mahalaga.  Ito ang saligan ng ating kaligtasan.  Sinabi ni Jesus sa Juan 17:3 na ang buhay na
walang hanggan ay ang makilala ang Dios.  At kung hindi natin kilala ang Dios, hindi tayo makakapamuhay
sa walang hanggan.

Kaya nga, sino ang Dios?  At paanong ang aking kaalaman sa Dios ay maghahatid sa akin sa katiyakan
patungkol sa kaligtasan?

Una, ang Dios ay walang hanggan.  Bilang Dios na walang hanggan, Kanyang itinakda ang lahat ng mga
bagay.  Sa walang pasimula Siya ay pumili, Siya ay humirang, ng mga Kanya.  Efeso 1:4:  “Ayon sa
pagkapili niya sa atin sa kaniya bago itinatag ang sanglibutan.”  Sa Kanyang walang hanggang plano, ang
Dios ay may layunin at natatanaw ang dulo nito.  Ang layuning ito ay ang luwalhatiin si Jesu Cristo at
upang iligtas lahat ang Kanyang mga pinili kay Cristo.  Ang ating katiyakan ay nakasalig sa walang
hanggang Dios.

Pangalawa, ang Dios ay di-nagbabago.  Ang Kanyang walang hanggang plano ay hindi nagbabago.
Kanyang sinabi sa Isaias 46:10,  “Ang payo ko ay mananayo, at gagawin ko ang aking buong kaligayahan.”
Dahil ang Dios ay di-nagbabago, wala sa Kanyang mga pinili mula sa walang hanggan ang mapapahamak
kailanman (Juan 10:28).  Ang ating katiyakan ay nakasalig sa di-nagbabagong Dios.

Pangatlo, ang Dios ay soberano.  Siya ang Dios na makapangyarihan sa lahat.  Walang makahahadlang
sa daan ng mga layunin ng Dios.  Hindi ang demonyo, hindi ang sanlibutan, at hindi ang aking
pagkamakasalanan.  “Walang makahahadlang sa kaniyang kamay, o makapagsasabi sa kaniya, Anong
ginagawa mo?” (Daniel 4:35).  Ang Kanyang biyaya ay makapangyarihan, di-matatanggihan.  Ang Kanyang
gawa ay hindi mapapawalang-bisa.  Ang Kanyang mga pangako ay walang hanggan at tiyak.  Ang ating
katiyakan ay nasakasalig sa soberanong Dios.
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Pang apat, ang Dios na ito ay Dios na siyang nagmamahal sa Kanyang mga hinirang.  Ang pag-ibig ng Dios
ay ang Kanyang pangmatagalang pananagutan sa kanila.  Siya ay asawang lalaki na hindi hihiwalayan ay
ang Kanyang asawa.  Siya ay ama na hindi iiwanan ang Kanyang mga anak.  Siya ay isang pastol na
palaging nakasunod sa Kanyang tupa upang dalhin sila pabalik sa kawan.  Ang ating katiyakan ay
nakasalig sa pag-ibig ng Dios.

Kaya nga, tumingin ka sa Dios.  Ito ang sinasabi dito ni Pablo.  At pagkatapos din naman, tumingin ka kay
Cristo.  Siya, na Dios, ang gagawa ng gawang ito hanggan sa araw ni Jesu Cristo.

Masasabi ngayon ng apostol na,  “Hanggang sa araw na ikaw ay mamatay.”  O pwede niyang sabihin,
“Hanggang  sa katapusan ng daigidg.”  Subalit, sa halip sinabi niya,  “Hanggang sa araw ni Jesu Cristo.”
Bakit ganito niya ito sinabi?  Dahil nasa isipan niya ang araw kapag ang si Cristo ay luluwalhatiin ng lahat,
kapag ang lahat ng tuhod ay luluhod at bawat labi ay magpapahayag na si Jesu Cristo na Panginoon sa
kaluwalhatian ng Dios na Ama.  Ang araw na kapag ang iglesia sa langit ay aawit  “Karapatdapat ang
Cordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan, at kayamanan, at karunungan, at kalakasan, at
kapurihan, at kaluwalhatian, at pagpapala” – sa araw na ito, ang lahat ng papuri at lahat ng kaluwalhatian
para sa dakilang gawa ng Dios, ang gawa ng pagliligtas, ay mapupunta kay Cristo.  Ito kung bakit tinawag
ito ni Pablo na araw ni Jesu Cristo.  Hindi ito magiging isang araw na tatanggap tayo ng gantimpala dahil
pinagsikapan natin ito, o dahil ginawa natin ang tama, o namuhay tayo ng mabuting pamumuhay.  Hindi,
lahat ng kaluwalhatian ng kaligtasan ay mapupunta kay Cristo.  Magtataglay Siya ng lahat ng
kaluwalhatian sa araw na iyon dahil Kanyang tinupad ang Kanyang Salita, dahil Kanyang tinapos ang gawa
na ibinigay sa Kanya ng Dios na upang gawin, dahil tinapos Niya ang gawa sa pagdadala ng bawat isang
pinag alayan ng Kanyang buhay tungo sa kaluwalhatian upang walang ni isa man sa kanila ang
mapahamak.

Kaya, masdan natin ang Dios na gumawa nito para sa atin, at tingnan ang paparating na araw ng
kaluwalhatian ni Cristo, ang bawat mananampalataya sa sanlibutan ngayon ay may katiyakan ng kanyang
kaligtasan, ng kanyang lugar kasama si Cristo.  Ang ating katiyakan ay hindi nagmumula sa pagtingin ng
ating mga sarili, at kung sino tayo, o kung ano ang ating nagawa, kundi sa pagtingin sa Dios.

At habang ang ating pananampalataya ay nakatingin paitaas, hindi tayo iiwanan ng Salita ng Dios na
nagdududa o nag-iisip tungkol sa ating kaligtasan.  Nais ni Satanas sa atin na mag-alinlangan at maging
mauga ang ating pananampalataya, subalit sinabi ng Dios,  “Ako ay nagpasimula sa inyo ng mabuting
gawa, ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo.”  Kung tunay kang naniniwala at nagtitiwala kay Jesu
Cristo ngayon, ito ang katiyakan na mayroon ka hanggang sa katapusan.
 
_________________________________

Manalangin tayo.

Panginoon, nagpapasalamat po kami sa Iyong soberanong biyaya na kumilos sa amin sa pagkilala ng
aming pangangailangan kay Jesus, na nagbibigay sa amin ng buhay na pananampalataya, na naghahatid
sa amin ng katiyakan ng Kanyang pag-ibig.  Aming dalangin na, sa Iyo pong ipinangako, na kami ay
ingatan sa aming pananampalataya hangang sa araw ni Jesu Cristo sa kawalang katiyakan at sa pagharap
sa mga oposisyon, upang sa huli ang lahat ng kaluwalhatian sa langit at sa daigdig ay suma-Kanya, Amen.


