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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 4:1-3

“Magsilakad ng Nararapat sa Iyong Pagkatawag”

ni Rev. Rodney Kleyn

Efeso 4:1-3:  “Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat
sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod,
na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu
sa tali ng kapayapaan.”

Ang pagiging isang Cristiano ay isang pagtawag.  Nagsasalita si Pablo ng “pagkatawag na sa inyo'y
itinawag.”  Ang salitang vocation ay nangangahulugan ng pagkatawag.  Ibig niyang sabihin,  “tinawag ka
ng Dios.”  Ano ang ibig sabihin nito?  Ibig sabihin nito na ang Cristianismo ay hindi isang bagay na dito
ka ipinanganak.  Hindi ito isang bagay na iyong namamana o isang bagay na paghihirapan.  Ang baging
isang Cristiano ay hindi isang bagay na iyong isasagawa at upang maging dapat.  Hindi, ito ay isang
pagtawag.  Walang sinoman ang nararapat na maging Cristiano.  Ang tanging dahilan na ang sinoman ay
isang Cristiano ay dahil sa tawag ng Dios.

Kung hindi natin ito naiintindihan, iisipin natin na tayo ay mga Cristiano, dahil pinili natin si Cristo, dahil
mas matalino tayo ng kaunti sa ibang tao na hindi pinili si Cristo.  At ito ay aakay sa atin sa pagmamataas.
At ang buong punto ng mga talatang ito na silang mga tinawag ay magiging mapagpakumbaba.

Kung ikaw ay isang Cristiano, ito ay dahil tinawag ka ng Dios.  Tinawag ka Niya sa kapangyarihan, ng
di-matatanggihang Salita ng evangelio.   Tinawag ka Niya dahil sa Kanyang biyaya.  Kanya ka Niyang
tinawag sa panloob sa pamamagitan ng Espiritu.  Kanya ka Niyang tinawag ayon sa Kanyang walang
hanggang pagpili sa iyo.  Kanya kang tinawag mula sa kadiliman at kasalanan at sa kapangyarihan ni
Satanas tungo sa ilaw at buhay.  Kanya kang tinawag tungo sa pagsasama-sama ng mga
mananampalataya.  At kapag tinawag na ang isang tao, imbes na maging mayabang, ikaw ay magiging
mapagpasalamat sa Kanya ng walang katapusan.  Hindi mo ibubukod ang iyong sarili ng hiwalay dahil sa
pagpili ng Dios, kundi ikaw ay ibinukod ng Dios sa pamamagitan ng pagpili at pagtawag sa iyo.  Ikaw ay
Cristiano dahil sa biyaya ng Dios.  Ito ang ibig sabihin na ang Cristianismo ay isang pagtawag.

Sa talatang 1, na may salitang “samakatuwid,” binubuod ni Pablo ang lahat ng bagay na kanyang nasabi
sa unang tatlong mga kabanata ng aklat na ito.  Samakatuwid, kanyang sabi, dahil ikaw ay pinili ng Dios
bago pa ang itinatag ang sanlibutan (kabanatang 1:4); dahil ikaw ay binuhay kay Cristo (2:5); dahil ikaw
ay naniwala sa evangelio (kabanatang 2:8); dahil ikaw ay binayaran tungo sa pakikiisa sa katawan ni Cristo
(kabanatang 2:19); dahil alam mo na ngayon ang pag-ibig ng Dios (kabanatang 3:18) – kaya naman,
magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag.  Ginamit ni Pablo ang salitang “itinawag”
upang ibuod ang lahat ng gayong mga bagay mula sa nauna sa aklat.  Samakatuwid, sinasabi ni Pablo,
namamanhik ako, bilang bilanggo ng Panginoon, na kayo ay lumakad ng nararapat sa inyong pagkatawag.
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Si Pablo ay nasa kulungan para sa kanyang pananampalataya dahil siya ay matapang sa pangangaral ng
evangelio.  Sa kulungan, siya ay sumusulat ng patungkol sa iglesia sa Efeso.  Kilala niyang lubos ang
iglesiang ito dahil gumawa siya rito nang halos tatlong taon at sa ibang pagkakataon ay dinalaw ang mga
mananampalatayang ito.  Ang salitang “namamanhik” dito ay nagpapakita ng kanyang malasakit.  Ibig
sabihin “nakikiusap.”  Lumakas nang nararapat sa inyong pagkatawag ay nangangahulugang mabuhay sa
paraang ugma sa kung sino ka.  Ikaw ay tinawag.  Ikaw ay isang Cristiano.  Isa ka sa mga pinili ng Dios.
Ngayon, lumakad o mamuhay sa paraan na nararapat dito.

Ang salitang “nararapat” ay may kaisipan na “balanse” o “pagkakapantay.”  Mayroong dalawang panig sa
pagkakapareho at sila’y tugma.  May pagkatawag ang Dios sa atin.  Ang ating pagkakatawag ay pambihira
sa taas.  Kailangan nating mabuhay sa paraan na nararapat sa masidhing tawag na ito.  Ang sinasabi ni
Pablo ay mahalaga kung paano ka mamuhay bilang isang Cristiano.  Hindi sapat ang sabihing  “Ako ay
Cristiano.”  Hindi, kung tinawag ka ng Dios, mamuhay ka, lalakad ka, ng nararapat sa pagkakatawag.

Paano tayo mamumuhay nang nararapat sa ating pagkakatawag?  Ito ay isang bagay na pinalawak ni
Pablo at ipinapaliwanag sa huling tatlong kabanata ng aklat na ito.  Kasama dito kung paano tayo
mamuhay sa iglesia, paano tayo magsalita, paano tayo mamuhay laban sa sanlibutan, paano tayo
mamuhay sa pag-aasawa sa harap ng panunukso.  Ang lahat ng mga ito ay iba’t ibang laranangan ng
buhay Cristiano na pinalawak ni Pablo sa kabanatang 4-6.  Subalit dito si Pablo ay hindi nagsimula sa
gayong mga bagay.  Sa halip siya ay tumuon sa “pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa
Espiritu sa tali ng kapayapaan.”

Ito ay medyo nakakagulat.  Atin marahil inasahan siya na magsisimula kasama ng banal ng pamumuhay
at paghiwalay mula sa sanlibutan, na may mga bagay na pangkaraniwang iniisip patungkol sa pamumuhay
bilang Cristiano.  Sa halip, kapag sinasabi niya ang tungkol sa nararapat na paglakad ng Cristiano, sinasabi
niya ang tungkol sa pag-iingat ng kaisahan ng Espiritu na nilikha.

Ang Espiritu Santo ang pinagmumulan ng lahat ng Cristianong pagkakaisa.  Lumilikha Siya ng pagkakaisa
sa pagitan ng mga mananampalataya.  Ginagawa Niya ito sa pamamagitan ng pagdadala ng Espiritu ni
Cristo sa bawat mananampalataya, sa pamamagitan ng pagbibigay sa bawat isa sa kanila ng isang tunay
na pananampalataya kay Cristo at sa Kanyang Salita.  Ang mga sumunod na talata ay nagsasalita ng isang
katawan, ng isang Espiritu, ng isang pananampalataya, ng isang bautismo, ng isang Panginoon, ng isang
Dios at Ama.  Hindi ibig sabihin ni Pablo sa pamamagitan nito na kailangan nating tanggapin bawat isang
tao.  Kundi ang ibig niyang sabihin na kahit kailanman ang Espiritu Santo ay tunay na gumawa, dito Siya
ay gumagawa ng pagkakaisa.  Hindi tayo gumagawa ng pagkakaisa.  Ang Espiritu ang gumawa na nito.

Una sa lahat ang kaisahan ay hindi pagkakatatag o panlabas.  O kahit pa man kaisahan na bumabalewala
sa katotohanan.  Hindi, Espiritu ay gumagawa ng pagkakaisa sa pamamagitan ng isang pangkaraniwang
pananampalataya sa pagitan ng mga mananampalataya sa isang katotohanan, sa nag-iisang daan ng
kaligtasan kay Jesu Cristo.  Ang kaisahang ito ay pagkakaisang ayon sa Kasulatan.  Ang Espiritu Santo ang
may akda ng Kasulatan.  At Siya ay lumilikha ng espiritual na kaisahan sa pamamagitan ng paglikha taong
sumasampalataya sa Kasulatan.  Hindi ka magtatamo ng kaisahan nang hiwalay mula sa katotohanan na
ipinahayag ng Dios sa Kasulatan.  Ang Espiritu Santo ay tinawag sa Kasulatang Espiritu ng katotohanan,
na siyang gumagabay sa iglesia tungo sa katotohanan.

Ang kaisahang ito ay tinatawag din ni Pablo sa talatang 3 na, isang tali ng kapayapaan.  Ibig niyang
sabihin, kung saan ang mga mananampalataya ay magkakasamang patungo sa katotohanan, dapat silang
mamuhay na may kapayapaan.  Mayroon dapat tali sa pagitan nila ng kapayapaan.  Ang kanilang espiritual
na kaisahan ay dapat nagbibigkis sa kanila ng magkakasama sa mapayapang buhay.
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At ang kaisahang ito ng Espiritu ay isang bagay na kailangan nating pagsakitan, dapat tayong magsikap
sa ating mga sarili, dapat tayong gumawang mabuti upang manatili at maingatan ang kapayapaan na
niilikha ng Espiritu Santo.  Ibig sabihin nito na hind natin dapat hayaan na humarang ang ibang bagay sa
ating kaisahan at kapayapaan.  Kapag tayo ay nagkakaisa sa katotohanan dahil sa Espiritu, hindi natin
dapat hayaan ang panlupang mga bagay ay humarang sa pagitan natin.

Ito ang iniisip ko na dahilan minsan na ibinibigay ng tao sa paglabas nila ng iglesia.  Iniiwan ng mga tao
ang isang kapulungan dahil sa walang kuwentang mga bagay na wala namang kinalaman sa katotohanan
at pagkakaisa.  Hindi nila gusto ang pastor.  Hindi nila gusto ang kulay ng pintura.  Hindi nila gusto ang
piano o ang tumutugtog ng piano o ang proyektong gusali o anopaman.  At ang kanilang dahilan ay maliit
lamang o walang kinalaman sa katotohanan na magtatali sa atin ng sama-sama bilang mga
mananampalataya.

Hindi, kung tayo ay magsisikap at gagawa ng masidhi upang mapanatili ang kaisahan ng Espiritu, doon
lang tayo makagagawa ng espiritual na pagkakaisa na siyang pangunahin at pinakamahalaga.  Hindi natin
hahayaan ang ibang mga bagay na ito na humadlang sa pagitan ng mga mananampalataya.  Kung tayo
ay magkakaisa o mahahati, dapat nating hayaan ang Salita ng Dios at katotohanan ang maging
mahalagang basehan.

Ngayon, paano ka gumagawa upang mapanatili o maingatan ang kaisahang ito?  Sinagot ni Pablo ang
tanong na ito sa talatang 2, kung saan kanyang sinabi sa atin na gawin ito  “ng buong kapakumbabaan
at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pag-ibig.”

May limang mga katangian, limang mga Cristianong kabutihan, dito.  Ating tingnan ang bawat isang ito
nang malapitan.

Una, nariyan ang kapakumbabaan, ito ay ang kababaan.  Bakit ang mga mananampalataya ay nahahati
dahil sa mga bagay na hindi mahalaga?  Bakit may awayan sa mga bagay sa iglesia na hindi naman
mahalaga?  Ito ay dahil sa pagmamataas, kung saan dapat ay may tulad ng kapakumbabaan ni Cristo.
Ang kapakumbabaan ay tunay na mahalaga.  Ito ay ang una mga tanda ng tunay na Cristianismo.  Ang
isang makapagpakumbabang tao ay may malalim na kamalayan ng kadakilaan ng Dios at kabanalan at
hindi lamang nang kanyang kaliitan at kahinaan sa harapan ng Dios, kundi maging ang kanyang
pagkamasalanan at di-nararapat.  Kung ikaw ay makapagpakumbaba, ikaw ay may maliit na pananaw sa
iyong sarili.  Ilalagay mo ang iyong sarili at opinyon ng mababa sa opinyon ng iba.  Ilalagay mo ang iyong
mga interes at kasiyahan sa likod ng iba.

Ang dakilang halimbawa nito ay ang pagpapakumbaba ni Jesu Cristo  sa Kanyang sarili.  Sa Filipos 2 ating
masisilayan ang isipan ni Cristo, kung ano ang nagpababa sa Kanya.  Ito iyon:  dahil tiningnan Niya hindi
ang sarili mga bagay, kundi ang mga bagay ng iba, Siya ay mas interesado sa iyo at sa akin kaysa sa sarili
Niya.  At dahil dito, ibinaba Niya ang Kanyang sarili at naging tao.  At Siya ay pumarito sa ating laman.
Kanyang dinala ang ating kasalanan.  Siya ay namatay para sa atin, na walang ibang inisip hindi ang
Kanyang sarili at kung ano ang nararapat sa Kanya, kundi para sa Kanyang mga pinili at kung ano ang
magagawa Niya upang matulungan sila.  At kung si Cristo ay nagawang magpakumbaba, tayo na mga
masakalanan ay mas lalong maging makapagpakumbaba.  Sa bawat pagbukas ng ating bibig upang
humatol o magbigay ng opinyon o ng kaisipan, dapat muna nating isipin,  “Panginoon, bakit mo ako
tinawag?  Bakit ako karapatdapat?”  At tayo dapat ay magkaroon ng isang napakababang pananaw sa
ating mga sarili.

Ang kapakumbabaan ay mahalaga upang mapangalagaan ang kaisahan sa katawan ni Cristo.
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Ang panglawang kabutihang nabanggit dito ay ang kaamuan.  Na lumalabas mula sa kapakumbabaan.
Ang tao na mapagpakumbaba ay maamo.  Ang maging maamo ay nangangahulugan na maging marahan
sa pamamaraan ng pakikitungo sa iba.  Ito ay kakayahan, isang kakayahang gawa ng Espiritu, upang
magawa ng tahimik at maingat ang mga suliranin at mga kahinaan na nakikita mo sa iba; ang hawakan
sila nang hindi sila nilalabanan o inaatake.  Si Moses ay itinampok sa Kasulatan bilang pinakamaamo sa
lahat ng tao.  Sa apatnapung taon kanyang tiniis ang reklamo at nga paglaban ng Israel nang naiingatan
sila.  Hanggang dumating sa huli nang kanilang paglalakbay sa ilang, siya ay napuno na at kanyang
sinigawan ang bayan ng Dios at hinampas ang bato para sa tubig.  Subalit siya ay maamong lalaki.  Siya
ay marahan sa bayan ng Dios.

Tayo ay lumakad ng nararapat sa ating pagkakatawag nang ating maingatan ang kaisahan ng Espiritu
nang may kababaan at kaamuan.  Nang sabihin ni Pablo,  “buong kapakumbabaan at kaamuan,” ibig
niyang sabihin hindi mo ito dapat iwanan.  Ang ginawa ni Moses sa paghataw sa bato at pagsigaw sa
bayan ng Dios, ay hindi katanggap-tanggap, kahit pa apatnapung taon muna bago siya bumigay.

Ang mga ito ang kaasalan na dapat nating taglayin sa ating mga sarili habang tayo ay nakikitungo at
nabubuhay sa isa’t isa sa katawan ni Cristo.

Ang pangatlong kabutihan na nabanggit dito ay ang pagpapahinuhod.  Ang pagpapahinuhod muli ay isang
pagpapahayag ng kapakumbabaan sa pakikitungo sa bawat isa.  Ito ay ang kakayahan na pagtiisan ng
mahaba ang bawat isa, upang maging mapagpasensya sa kanila, ang pagtiisan ang kaibahan ng kanilang
mga opinyon at pag-uugali na nakikita mo sa iyong sarili.  Subalit ang maging mapagpahinuhod ay may
kinalaman sa iyong sarili.  Ito ay panloob, pansarili, espiritual na kabutihan.  Ito ay may kinalaman, muli,
sa iyong pananaw sa iyong sarili at sa iyong pagsusupil ng iyong sarili. 

Ang kabaligtaran ng pagpapahinuhod ay ang mabilis na pagkagalit at ang maging di-mapagtimpi.  At ang
problema sa galit at kawalang pagtitimpi sa ibang tao ay ang makasariling pagmamataas.  Ang isang tao
ay tumutugon at nag-aalsa ng galit dahil nakikita ng iba ang kanyang sarili at ang kanyang pamamaraan
at kanyang opinyon na mas magaling o natatanging paraan na lang.

Ang isang tao na mapagpahinuhod ay mapagpakumbaba.  Tinatanaw niya ang mga bagay sa ganitong
paraan:  Ang aking pagkatao ay may mga problema din.  Ang aking opinyon ay puwedeng mali.  Dapat
pagtiisan ng ibang tao ang aking mga kahinaan, at sa gayon ako ay magpapakumbabang pagtitiisan ang
iba.  Ito ay kakaibang Cristianong pakikitungo sa iba dahil ito dapat ay nakasunod sa halimbawa ni Cristo
sa evangelio.  Ang likas sa tao ay ilagay sa unahan ang kanyang sarili.  Tanging ang mabuhay ng
magkakasama na may kapakumbabaan ang makakapagtiis at magagawang mapanatili ang kaisahan ng
Espiritu sa tali ng kapayapaan.

Ang pang apat na kabutihan na nabanggit dito ay mangagbatahan.  Ito ay higit pa sa pagtitiis.  Ito ang
sumunod na bagay matapos ang pagtitiis.  Kapag ikaw ay mapagpahinuhod, kinikilala mo ang kaibahan
o ang nakakairita, subalit umaasa ka na balang araw maaayos ang kaibahang ito.  Binibigyan mo ng
pagkakataon.  Ang sinasabi ng mangagbata, hindi ko dapat alalahanin ang tungkol dito; hahayaan ko na
lang ito.  Ngayon, ang dalawang kaisipang ito, (pagtitiis at pagbabata), ay kapwa sinasabi sa atin na
mayroon talagang mga kahinaan sa katawan ni Cristo; na magkakaroon ng kaibahan sa bawat isang
mananampalataya; na tayo ay sama-samang mabubuhay bilang mga makasalanan.  Ang tukso sa atin ay
ang tumugon at magalit at pasunurin ang mga bagay na sa palagay natin ay dapat.  Subalit kapag tayo
ay may malasakit tungkol sa kaisahan ng Espiritu, tayo ay magtitiis at magbabata.

At lahat ng ito ay gagawin natin sa pag-ibig.
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Ito ang panlima na kabutihan na binanggit dito.  Hindi natin ito gagawin nang pagalit.  Hindi tayo magiging
mapagpahinuhod at mapagbata sa ating pagkilos habang tayo ay umiirap o may masamang iniisip tungkol
sa iba.  Hindi, makikilala natin ang mga kaanib sa katawan ni Cristo tulad sa pagkakilala ng Dios mismo
sa kanila, sa pag-ibig.  Minamahal Niya sila.  Kanyang ibinigay ang Kanyang Anak para sa kanila.  Namatay
si Cristo para sa kanila.  Mahal din Niya sila.  Kaya mamahalin din natin sila.

Ang pag-ibig na ito ay isang pananagutan sa kanila at pagnanais na paglingkuran sila.  Tayo ay nakatalaga
sa ating mga kasamahang mananampalataya dahil sa tali na mayroon tayo kasama ni Cristo.  Sa Kanya,
tayo ay isa.  At tayo ay nagnanais na maglingkod sa bawat isa.  Tayo ay may malasakit at interes sa ibang
mga kaanib dahil sa kaisahan na mayroon tayo.  Ako ay wala sa iglesia para sa sarili ko, at ikaw ay wala
sa iglesia para sa iyo.  Ang kaligtasan ay hindi isang bagay na pang-isahan.  Tayo ay naligtas sa iisang
katawan, ang katawan ni Cristo.  Kaya ating mamahalin ang bawat isang kaanib ng katawang ito.

Kaya nga, sa kabuuan ng mga talatang ito, ito ang sinasabi ng Espiritu Santo sa iglesia sa pamamagitan
ni Pablo.  Sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa iglesia,  “Ikaw ay tinawag ng Dios.  Kayo ay
ginawang iisa sa Espiritu.  Ako’y nagmamalasakit para sa inyo, kaya ako’y namamanhik na panatilihin ang
inyong espiritual na pagkakaisa sa pamamagitan ng kapakumbabaan patungkol sa inyong sarili, sa
pamamagitan ng pagiging maamo at mapagpahinuhod habang inyong pinapakitunguhan ang bawat isa,
na nangagbabata sa bawat isang kahinaan, at sa paglilingkod sa bawat isa sa pag-ibig.”

Marami pa dito tayong matututuhan.  Bigyan nawa tayo ng Dios ng isang tunay na kapakumbabaan sa
harapan Niya upang tayo ay mabuhay kasama ang bawat isa sa kapayapaan.
 
_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, kailangan po namin ang Inyong biyaya.  Ituro Mo po sa amin ang biyaya ng evangelio at kung
paanong kami ay di-nanarapat dito upang kami ay magmahal at maging mapagpakumbaba sa mga iniisip
namin na mga di-karapat dapat sa aming pag-ibig.  Gawin ito, aming dalangin, para sa kapayapaan ng
Inyo pong iglesia, upang kami ay makapagpatuloy na makapagbigay ng mabuting patotoo sa sanlibutan,
na dahil dito malalaman ng lahat ng tao na kami ay Inyo pong mga alagad.  Hinihiling namin ito
alang-alang kay Jesus, Amen.


