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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 1:4-6

“Ang Paghirang sa Iglesia”

ni Rev Wilbur G Bruinsma

Magkakasama nating isasaalang-alang ang sulat ni Pablo sa iglesia ni Cristo sa Efeso.   Ang partikular
na kongregasyong ito ay isa sa mga lugar kung saan ang katawan ni Cristo ay nahayag.  Ang iglesia,
bilang katawan ni Cristo, ay laging lantad sa lupa sa loob ng iglesiang nakikita.  Sa madaling salita, ang
isa ay di maaaring maging kaanib ng katawan ni Cristo at sinasadyang mamuhay na nakahiwalay sa
iglesiang nakikita.  Sinasabi ni Pablo ang sulat na ito sa katawan ni Jesu Cristo sa pamamagitan ng
pagsasabi nito sa itinatag na iglesia sa bayan ng Efeso.

Sa mga talatang isasaalang-alang natin sa ating pagsasahimpapawid ngayon, si Pablo ay nagsalita sa
iglesia ng kanyang pagkahirang.  Efeso 1:4-6:  “Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag
ang sanlibutan, upang tayo’y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig.  Tayo’y
itinalaga sa pagkukupkop upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesu Cristo, ayon sa
kabutihan ng kanyang kalooban, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya, na ipinagkaloob
niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng Minamahal.”

Sa mga talatang ito mayroon tayo ng isa sa mga klasikong sitas na nagtuturo ng katotohanan ng
soberanong pagtatalaga.  Kung itinatanggi ng isang tao ang katotohanan ng pagiging soberano ng Dios
sa pagtatalaga, dapat na ganap niyang ipagwalang-bahala o itanggi ang sitas na ito ng Kasulatan.  Ang
walang saysay na pagtatangka ng ilang komentarista sa Biblia na pilipitin ang sitas na ito upang
magsabi ng bagay na hindi nito sinasabi ay malinaw.  Subalit may higit pa rito kaysa isa lamang
katuruan na ikaw at ako bilang mga indibidwal ay hinirang na maging bayan ng Dios.  Sinasabi ni Pablo
ang paghirang ng iglesia sa kabuuan, bilang isang katawan.  Hindi nito itinatanggi, syempre, na tayo
bawat isa ay pinili ni Cristo.  Kundi tayo ay hinirang palagi at laging may kaugnayan sa iglesia at hindi
kailanman hiwalay dito.  Sa ilang mga talatang ito, inilalagay ni Pablo ang pundasyon sa aral ng iglesia.
Ang iglesia, at ang bawat kaanib nito, ay pinili ng Dios kay Cristo mula sa walang hanggan.

Marami sa loob ng iglesia ang nais magsalita tungkol sa kahanga-hangang plano ng Dios para sa bawat
isa sa atin sa ating buhay.  Ngunit ang wikang ito, at kung ano ang kahulugan nito, ay malayo sa
itinuturo sa atin ng Kasulatan tungkol sa plano ng Dios.  Ang katawagang “plano” ay katulad ng salitang
“pasya” sa Kasulatan.  Ang katagang ito ay may pagtukoy sa plano na walang hanggang inisip ng Dios
sa lahat ng bagay na nangyari sa panahon.  Sinasabi natin ito dahil tinukoy ito ni Pablo dito sa walang
hanggang pasya o plano ng Dios sa talatang 5 ng mga talatang ating isinasaalang-alang ngayon.
Pansinin, “Tayo’y itinalaga sa pagkukupkop upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesu
Cristo [at ngayon ang mga salitang ito], ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban.”  Ang plano o pasya
ng Dios ay ang “kabutihan ng kalooban” ng Dios na binabanggit dito.  Ang plano ng Dios ay ang
Kanyang kalooban.  Saanman  ang Kasulatan ay gumagamit ng kaisipan ng kalooban ng Dios na
tumutukoy sa walang hanggang plano ng Dios.  Nakita mo, bago pa ang pasimula ng panahon, sa
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walang hanggan, itinakda na ng Dios ang lahat ng gagawin Niya sa panahon.  Ginawa Niya dahil ito ang
Kanyang banal na kalooban o pagnanais.  At ang naisin ng Dios, ay ginagawa Niya.  Kaya ang Dios, sa
Kanyang plano, ay itinakda ang lahat ng nangyayari sa sanlibutang ito, mula sa simula nito sa panahon
ng paglikha hanggang sa wakas nito kapag si Cristo ay babalik. 

Bakit?  Bakit ito kalooban ng Dios na planuhin lahat ng bagay?  Nalaman natin sa talatang 5 na ito ang
kabutihan ng Kanyang kalooban.  Itinuturo sa atin ng mang-aawit sa Awit 135:6:  “Ginagawa ng
Panginoon anumang kanyang kinalulugdan, sa langit at sa lupa, sa mga dagat, at sa lahat ng mga
kalaliman.”   Pinagplanuhan ng Dios ang lahat ng bagay dahil, napakasimple, kinalulugdan Niyang
gawin ang gayon.  Ikinalulugod Niya iyon, ikinasisiya Niya iyon.  Ayon doon sa minabuti, Kanyang
isasakatuparan ang lahat ng Kanyang pinagplanuhan.

Ngayon, lahat nang ito ay tila abstract at masyadong komplikado para sa ating limitadong pag-iisip.
Ngunit ito ay talagang napakasimple.  Isipin mo ito.  Pinagplanuhan ng Dios lahat ng mangyayari sa
sanlibutang ito, mula sa pasimula hanggang sa wakas nito.  Walang nangyayari sa sanlibutang ito nang
wala ang soberanong kalooban at kabutihan ng Dios.  Ito ay nangyayaring lahat, sa pinakamaliit na
detalye, ayon sa pasya ng kalooban ng Dios.  Iyon ang nasa puso ng pagtuturo na ibinibigay ni Pablo
sa atin sa mga talatang ito.  Bago pa magsimula ang panahon, itinakda na ng Dios ang kapanganakan
ng bawat tao dito sa sanlibutan.  Walang ipinanganak na nagkataon lang dito sa sanlibutan.  Ang bawat
kapanganakan ay itinakda ng Dios sa walang hanggan.  Gayundin ang bawat kamatayan.  Walang
taong namamatay bago o pagkatapos ng eksaktong oras na itinakda ng Dios sa walang hanggan para
mamatay ang taong iyon.  Itinatakda ng Dios ang lahat ng mangyayari sa buhay ng bawat tao.
Itinatakda ng Dios ang mga pangyayari sa kasaysayan.  Ang kasaysayan ay nagbubukas ayon sa
mabuting kalooban ng Dios.  Bawat pangyayari sa paglikha, mula sa pag-ihip ng tahimik na hangin
hanggang sa nagpupuyos na hangin ng unos o buhawi ay pinagplanuhan at itinakda ng Dios sa walang
hanggan.

Subalit ngayon malinaw na itinuturo sa atin ng Salita ng Dios sa talatang 5 ang hinamak ng
napakaraming tao, maging sa loob ng iglesia.  Ang ating walang hanggang patutunguhan, iyon ay, kung
saan pupunta ang isang tao kapag siya ay namatay, ay itinakda rin ng Dios bago pa ang simula ng
panahon.  Hindi lamang ito alam ng Dios, ito ay niloob o nilayon ng Dios.  Inisip Niya ito at itinatakda
ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban.  Mayroon lamang dalawang walang hanggang patutunguhan
kung saan ang tao ay maaaring pumunta kapag siya ay namatay, iyon ay, langit o impierno, at
itinatakda ng Dios kung saan sa mga ito pupunta ang isang tao.  Sa katunayan, gaya ng ating
malalaman, pinipili ng Dios ang mga tao para sa isa sa dalawang lugar na ito.  Hindi niya iniiwan ang
pagpili sa tao.  Ang Dios ang gumagawa ng pagpili.  At iyan ang ipinakikilala ng Biblia sa atin bilang
pagtatalaga.  

Ito ay nakakabigla, ito ay nakakalito, at maging lubos na nakakayamot  sa taong di-sumasampalataya.
Mabilis siyang humatol sa Dios sa sarili niyang pamantayan.  Sa kanyang isip, hindi iyon gagawin ng
Dios.  Iyon ay pagiging di-patas ng Dios.  Ginagawa nitong malupit at di-makatarungan ang Dios.  Sa
halip na mapagpakumbabang yumukod sa harap ng Salita ng Dios, ibinabaling ng di-mananampalataya
ang kanyang kabiguan sa mga nagtuturo ng katotohanang ito.  Sinasabi niya, ang Biblia ay hindi
nagtuturo na ang Dios ay nagtakda ng walang hanggang patutunguhan ng mga tao.  Sinusubukan
lamang pilipitin ng mga tao ang Biblia upang sabihin ito.  Iyan ang pagbibintang na naririnig.

Ngunit ang ganoong bintang ay nakakalito.  Hindi natin ginagawang anuman ang Dios maliban sa kung
ano ang sinabi Niya sa atin tungkol sa Kanyang sarili sa Biblia.  Nabasa natin sa Efeso 1:5:  “Tayo’y
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itinalaga sa pagkukupkop upang maging kanyang mga anak  sa pamamagitan ni Jesu Cristo, ayon sa
kabutihan ng kanyang kalooban.”  Ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban, iyon ay, ayon sa walang
hanggang plano ng Dios, itinatalaga Niya tayo.  Hantungan, ang pagtatapos ng paglalakbay ng isang
tao.  Pauna.  Naunang itinakda ng Dios ang walang hanggang pagtatapos ng paglalakbay ng buhay ng
bawat tao.  Itinakda na ng Dios bago pa magsimula ang panahon ng walang hanggang kalagayan ng
bawat tao.  Itinatakda Niya kung ang paglalakbay ng tao ay magtatapos sa kapayapaan o kung ito ay
magtatapos sa pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin.     Ang walang hanggang patutunguhan ng
bawat tao ay hindi ipinaubaya sa tao.  Hindi ito sa kanyang pagpili.  Ito ay sa soberanong pagpili ng
Dios.

Hindi, hindi, hindi, sasabihin ng iba, pinipilipit mo ang kahulugan ng paunang pagtatalaga.  Subalit ang
kaisipan ng katagang paunang pagtatalaga ay ginawang napakalinaw sa talatang 4 ng Efeso 1:  “Ayon
sa pagkapili niya [Dios] sa atin sa kanya [Cristo] bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo’y maging
banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig.”  Pinili tayo ng Dios kay Cristo, sabi sa atin, bago
itinatag ang sanlibutan.  Iyon ay, bago likhain ng Dios itong sanlibutan tayo ay pinili o hinirang ng Dios
ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban, iyon ay, ayon sa Kanyang soberanong plano para sa lahat ng
bagay, bago tawagin ng Dios itong kasalukuyang sangnilikha sa kanyang pag-iral.

Walang dudang ito ay di-kapani-paniwalang katotohanan.  Wala tayong magawa kundi tumayo sa
pagkamangha sa harapan ng Dios at magpakumbaba sa Kanyang harapan.  Itinalaga ng Dios ang ilan
sa walang hanggang buhay! Ang iba ay itinalaga ng Dios sa walang hanggang kapahamakan!
Nakakamangha.  At patungkol sa ating laman na humahanap ng may pagmamataas na lumaban sa
katotohanang ito, naririnig natin ang pagtuturo ng Dios sa atin sa Roma 9:14-16:  “Ano nga ang ating
sasabihin?  May kawalang-katarungan ba sa Dios?  Huwag nawang mangyari.  Sapagkat sinasabi niya
kay Moises, Ako’y maaawa sa aking kinaaawaan, at ako’y mahahabag sa aking kinahahabagan.  Kaya
ito ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Dios.”  Bakit pinili ng Dios
ang ilan bilang Kanyang bayan at hindi ang iba?  Dahil iyon ang mabuti sa paningin ng Dios.  Iyon ang
mabuting kaluguran ng Dios upang gawin.  

Ngunit sa halip na magtanong ng bakit, ang iglesia ni Jesu Cristo ay dapat magalak.  Ibinibigay sa atin
ni Pablo ang pagtuturong ito upang aliwin at palakasin ang mga banal ng Dios.  Ang katotohanan ng
soberanong paunang pagtatalaga ay nagbibigay sa atin ng malaking dahilan upang magalak, dahil pinili
tayo ng Dios kay Cristo.  Kapansin-pansin kung gaano kadalas makikita ang mga katagang ito sa
Kasulatan.  Ang bayan ng Dios ay nakay Cristo.  Tayo ay kaisa Niya dahil hindi tayo tinatanaw na
hiwalay kay Cristo.  Tayo ay nakay Cristo sa Kanyang kamatayan.  Tayo ay nakay Cristo sa Kanyang
muling pagkabuhay.  Tayo ay mahiwagang kaisa Niya bilang isang katawan.  Ito ay ginagamit din sa
ating pagkahirang.  Sa walang hanggan, kapag pinili o hinirang ng Dios sa Kanyang sarili ang Kanyang
iglesia, ito ay may kaugnayan kay Cristo.  Ito ay nangangahulugang si Cristo ay una sa plano ng Dios.
Si Cristo ay pinili, hinirang at mahalaga, upang maging batong panulok ng iglesia.  Ang iglesia sa gayon
ay hinirang upang itayo sa ibabaw Niya.  At ang bawat isa sa atin, bilang buhay na bato, ay pinili ng
Dios upang ilagay sa pagtatayo ng iglesia.  Ngayon iyan ay katiyakan! Hindi kailanman tinatanaw ng
Dios ang Kanyang bayan na hiwalay kay Cristo.  Tayo ay pinili kay Cristo ng Dios, ayon sa kabutihan
ng Kanyang kalooban.  Nakalulugod sa Dios ang pumili ng iglesia na Kanyang iniibig alang-alang kay
Jesus.  Kaya nga tayo ay nagagalak sa katotohanang ito. 

Dahil lahat ng pinili kay Cristo ay paunang itinalaga sa isang tiyak na pagtatapos, ang pagkukupkop ng
mga anak sa pamamagitan ni Jesu Cristo, tayo rin ay nagagalak.  Ang pagtuturo ng mga talatang ito
ay dumarating sa lahat ng naligtas sa dugo ni Cristo.  Itinalaga tayo ng Dios upang maging Kanyang
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mga anak sa pamamagitan ng pagkukupkop.  Tayo ay kinupkop sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Sa
madaling salita, tayo ay kinupkop upang maging sariling mga anak ng Dios sa pamamagitan ng gawa
na isinagawa ni Cristo para sa atin sa krus at sa Kanyang muling pagkabuhay.  Hindi tayo maaaring
maging mga anak ng Dios kung wala ang nagliligtas na gawa ni Cristo sa Kanyang kamatayan.  Sa
pamamagitan ng pagbabayad sa halaga ng kasalanan, ipinakipagkasundo tayo ni Cristo sa Dios.
Ginawa Niya tayong matuwid sa harapan ng Dios.  Samakatuwid, sa pamamagitan ng Kanyang gawa,
nakamit Niya para sa atin ang ating lugar sa sambahayan at pamilya ng Dios.  

Ang punto ay, tayo ay pinili tungo sa pagtatapos na ito.  “Upang tayo, sa pamamagitan ng ginawa ni
Cristo sa krus, ay maging mga anak ng Dios.”  Hindi lamang tayo paunang itinalaga sa langit, tayo ay
pinili upang maging sariling mga anak ng Dios.  Bago magsimula ang panahon, nilayon ng Dios sa
Kanyang sarili na maluwalhati ang Kanyang pangalan sa pamamagitan ng isang bayang pinili upang
maging mga anak Niya alang-alang kay Cristo.  Sa Kanyang pasya, niloob ng Dios ang partikular nating
lugar sa iglesia kaugnay sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Cristo.  Tinatanaw Niya ang Kanyang
bayan ng sama-sama bilang katawan ni Cristo.  Nakikilala Niya tayo.  Iniibig Niya tayo.  Kinukupkop
Niya tayo dahil hinirang Niya tayo kay Cristo.  Tayo ang Kanyang mga anak na kinupkop.

Alam natin kung paano kupkupin.  Ang isang batang kinupkop ay hindi natural na isinilang sa kanyang
mga magulang.  Siya ay isang ulila.  Siya ay isang walang pagmamahal ng isang ina at ama.  Siya ay
nag-iisa, iniwanan.  Ang kanyang ina at ama ay alinman sa iniwanan siya o sila ay namatay at siya ay
naiwan ng wala ang kinakailangang pag-aaruga ng mga magulang.  Ang pagkukupkop ay isang gawa
ng awa at pag-ibig.  Ito ay kapag ang ibang mag-asawa ay nagpasyang kunin ang batang ito at gawin
siyang kanila.  Dumadaan sila sa legal na proseso na kilala bilang pag-aampon (pagkukupkop) upang
maging kanila ang batang ito.  Hindi siya kailanman nagiging natural na isinilang na anak kundi ang
mga magulang niya ngayon ay ibinibigay sa kanya ang lahat ng pagmamahal at mga karapatan ng
isang natural na isinilang na anak.  Nagiging bahagi siya ng pamilya at sambahayan ng bago niyang
ama at ina.  Natatanggap niya ang kanilang pag-aaruga.  Nagpapa-init siya sa kanilang pagmamahal.
Ang kanilang ari-arian at ang kanilang titulo ay nagiging kanya.

Ito ang naging totoo sa mga kaanib ng iglesia ni Cristo.  Ang Dios, sa Kanyang biyaya, ay pinili tayo
tungo sa pagkukupkop ng mga anak.  Tayo ay tinanggap sa minamahal.  Iyon ay upang sabihing,
naging bahagi tayo ng mga iniibig ng Dios mula sa walang hanggan.  Tayo ay pinili upang maging mga
anak na kinupkop ng Dios sa pamamagitan ni Cristo Jesus.   Tayo ay pinili upang ibigin ng Dios nating
Ama.  Kaya, hindi lamang tayo hinirang sa makalangit na kaluwalhatian, hindi lamang itinakda para sa
atin ang ating patutunguhan sa plano ng Dios, kundi huwag nating kalimutan ang buong larawan.  Ang
bawat hakbang ng ating buhay sa sanlibutang ito ay itinakda ng Dios.  At ang buhay na iyon ay nasa
loob ng pamilya ng Dios, ang Kanyang igleisa.  Tayo ay paunang itinalaga upang maging sariling mga
anak ng Dios.  At ginagawa Niya tayong bahagi ng katawan ng iglesia.  

Iyan din ang kaisipan ng talatang 6 ng Efeso 1.  “Para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya,
na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng Minamahal.”   Hinirang ng Dios ang
Kanyang bayan sa pamamagitan ng biyaya upang tanggapin bilang Kanyang sariling minamahal na mga
anak sa Kanyang pamilya.  Walang pag-aalinlangan tungkol doon.  Ang paghirang na ito ay nangyayari
ayon sa biyaya ng Dios.  Ito ay isang mapagbiyayang paghirang.  Hindi ito dahil napatunayan natin sa
Dios kahit paano na tayo ay karapat-dapat sa lugar sa kanyang pamilya.  Hindi natin nakamit ang
anuman na gagawa para sa paghirang sa atin.  Hindi ito gaya ng makukuha ito ng iba, na kahit paano
ay nakita ng Dios bago magsimula ang panahon na tayo ay magiging karapat-dapat sa ating
pagkahirang, na tatanggapin natin sa pamamagitan ng pananampalataya o gagawa ng mga dakilang
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gawa na magkakamit para sa atin ng ating pagkahirang.  Ang pagtatalaga ay pinanukala bago itinatag
ang lupa.  Malaya, soberano, iyon ay, ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban, pinili tayo ng Dios
upang maging Kanyang mga anak.  Ipinakita sa atin ng Dios ang Kanyang di-nararapat na
kagandahang-loob, ang Kanyang biyaya sa pamamagitan ng paghirang sa atin tungo sa pagkukupkop
ng mga anak sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Kaya, sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay tinanggap sa
minamahal.

Ang katagang “minamahal” ay tumutukoy sa iglesia ni Cristo.  Ang iglesia, sa kabila ng lahat, ay
minamahal ng Dios dahil si Cristo ay minamahal ng Dios.  At ang iglesia ang katawan ni Cristo.
Alang-alang kay Cristo, iniibig ng Dios ang Kanyang iglesia ng pag-ibig na di-maipahayag.  Inibig ng
may malalim, magiliw na pag-ibig kung saan ay dinadala Niya siya sa Kanyang sinapupunan bilang
Kanyang pinakamamahal na anak.  Ang iglesia sa kabuuan, ang iglesia bilang katawan ni Cristo na
tinipon mula sa pasimula ng panahon hanggang sa katapusan, ay minamahal ng Dios.  At muling
binibigyang-katiyakan ni Pablo ang mga banal at matatapat ng Efeso na, sa pamamagitan ng
soberanong biyaya ng Dios, ginawa Niya ang mga banal na ito, ang iglesiang ito, ang iglesia doon sa
Efeso, na katanggap-tanggap sa Kanyang minamahal.  

Ang mga taong ito na hindi bayan, itong katawan ng mga mananampalataya na sa kanilang sarili ay
hindi karapat-dapat sa lugar sa kaharian ng Dios, ang mga lalaki at babae at mga bata na sa isang
panahon ay nawawala sa sanlibutan ng kawalang-pananampalataya at kasalanan,
binibigyang-kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman, ang mga banal na ito sa Efeso ay pinili ng Dios
upang tanggapin sa Kanyang iglesia.  At ngayon, sila rin ay ibinilang kasama ng mga minamahal ng
Dios.  Hindi sila kailangang mag-alala tungkol doon, hindi nila kailangang pagdudahan iyon.  Ito ang
hiwaga ng iglesia ng Dios.  Ang mga Hentil na ito ay naging kapwa tagapagmana ng parehong katawan
ng mga banal ng Dios, ng Kanyang minamahal.  Sila ay naging tagapagmana kasama ng mga banal ng
pangako kay Cristo sa pamamagitan ng ebanghelyo.  Iyan ang kagandahan ng sitas ng ito para sa mga
mananampalataya ngayon. 

Hindi ka isang mananampalataya?  Kung gayon ang utos ng ebanghelyo ay magsisi at sumampalataya!
Sa paraan lamang na ito ikaw ay magiging kaanib ng iglesia ni Jesu Cristo sa sanlibutang ito.  Ito ang
nangyari sa mga mananampalataya sa Efeso.  At nangyayari pa rin ito ngayon.  Kaya lahat ng sinabi
namin ay magiging totoo din sa iyo.

Mananampalataya?  Narito ang kagandahan ng sitas na ito ng Salita ng Dios:  mga lalaki at babae, mga
kabataan, mga bata, lahat ay hindi karapat-dapat sa inyong sarili, pinili ka ng Dios sa pamamagitan ng
Kanyang biyaya upang ibilang sa mga kapulungan ng mga hinirang.  Tayo ay pinili ng Dios upang
tanggapin sa minamahal.

Bilang mga indibidwal?  A, oo.  Ngunit laging kasama ng kapwa natin mga banal sa loob ng iglesia.
Tayo ang iglesia at tayo ang mga minamahal ng Dios alang-alang kay Cristo.  Tayo ay kinupkop bilang
sariling mga anak ng Dios.  Tayo ay iisang katawan sa mga taga-Efeso at ng iglesia sa Lumang Tipan.
Tayo ay mga tagapagmana sa pangako ng ebanghelyo, piniling gayon kay Cristo Jesus.

Bakit?  Bakit magiging napaka mapagbiyaya ng Dios upang hirangin tayo?  Bakit kami, O Panginoon?
Sinasagot ni Pablo ang tanong na ito:  sa kapurihan ng kaluwalhatian ng biyaya ng Dios.  Iyon lamang
ang sagot.  Hinirang tayo ng Dios upang ipakita ang Kanyang biyaya sa Kanyang ikaluluwalhati.  Paano
ito ginagawa ng Dios sa iyo at sa akin?  Pinili tayo ng Dios kay Cristo upang maging banal at walang
kapintasan.  Ang mga hinirang ng Dios ay pinili sa dugo ni Cristo upang maging banal at walang



Page 6 of  6

kapintasan (iyon ay, walang pagkakamali) sa harap ng Dios.  Ang paghirang ng Dios sa ilan ay hindi
nagreresulta sa isang bayan na sasadyaing lumakad sa mga daan ng kasalanan at magdadala ng
kasiraan sa Kanyang pangalan.  Ang Dios ay hindi humihirang ng mga tao na, dahil sa kanilang
pagkahirang, ay nagiging walang-ingat at lapastangan.  Hindi siya paunang nagtalaga tungo sa
pagkukupkop ng mga anak  ng mga nagsasabing sila ay sumasampalataya gayunman ay namumuhay
gaya ng masamang sanlibutan.  Pinipili Niya ang mga taong Kanyang pababanalin sa dugo ni Cristo at
sa gayon ay magsisikap na mamuhay ng banal na buhay sa Kanyang harapan.

Ang Kanyang mga pinili ay nagpapagal na lumakad ng walang kapintasan sa sanlibutang ito.  Ganito
talaga kung paano pumili ang Dios upang maghatid ng kaluwalhatian sa Kanyang pangalan, sa
pamamagitan ng pagpupuri ng Kanyang bayan.  Pinupuri mo ba ang Dios sa paraan ng iyong
pamumuhay?  Ang kabanalan mo ba ay nakikita ng mga tao sa ikapupuri ng Dios na pumili sa iyo at
nagligtas sa iyo?  Kung gayon ay sa Dios ang papuri dahil sa gawa ng Kanyang biyaya.  Tinanggap Niya
ang mga makasalanan, at sa Kanyang biyaya, ay ginawa silang banal.

Tayo ay yumuyukod sa pasya ng Dios, sa harap ng Kanyang di-matarok na karunungan, sa harap ng
kabutihan ng Kanyang kalooban, at pinasasalamatan natin Siya sa kahanga-hanga Niyang biyaya.

_____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, pinasasalamatan Ka po namin na binigyan Mo kami ng katiyakan at kaaliwan.  Ikaw ang
Dios na pumili sa amin sa Iyong sarili sa buong walang hanggan at ipinagkaloob sa amin ang
pinagpalang kaloob ng pananampalataya upang kami ay tunay na sumampalataya sa katotohanan ng
Iyong Salita at mabigyang-katiyakan ng aming lugar sa Iyong iglesia at sa Iyong kaharian.  Patuloy Mo
nawa kaming bantayan sa linggong ito.  Patawarin Mo kami sa lahat ng aming kasalanan, alang-alang
kay Jesus, Amen.


