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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 2:1-5

“Kapanganakang-muli Sa Igesia Ni Cristo”

ni Rev Wilbur G Bruinsma

Isinulat ni apostol Pablo ang sulat na ito sa kapulungan o iglesia sa lungsod ng Efeso.  Isinusulat ito ni Pablo
hindi sa bawat isang mananampalataya na nagsipangalat dito, kundi sa isang lokal na iglesia na nasa ilalim
ng namumuno at kapulungan para sa pagsamba.  Ang kapulungan o iglesiang ito sa Efeso ay may sariling
mga elders at pastor.  Gayunman isinulat ni Pablo ito sa iglesia bilang katawan ni Cristo.  At maliwanag ang
dahilan.  Dahil ang lokal na iglesiang ito ay tunay nga na katawan ni Cristo.  Ito ay lokal na kapahayagan
ng katawan ni Cristo, na kinakatawan ng katawan ni Cristo kung saan nagsasama-sama ang mga
mananampalataya sa buhay at pagkakaisa.  Kung saan matatagpuan ang matapat na iglesia, dito rin
matatagpuan ang katawan ni Cristo.  Ang katawan ni Cristo ay hindi hiwalay na bagay mula sa lokal na
iglesia.  Ang tunay na mga mananampalataya ay kabilang dito kasama ang iba pang mga mananampalataya
para sa pagsamba.  Iyan ang kalikasan ng iglesia.

Gayunman, kahit pa matatagpuan ang mga hinirang na mananampalataya sa iglesiang lokal, ang bawat isa
na nasa iglesia ay hindi isang hinirang na mananampalataya.   Ang bawat mananampalataya sa isang iglesia
ay kabilang sa hinirang na katawan ni Cristo.  Ang mga di-mananampalataya man ay kabilang sa iglesia.
Ito ang dahilan kung bakit sinimulan ni Pablo ang pangalawang kabanata sa sulat na ito sa mga taga Efeso
na may pagtuturo sa mga talatang 1-5:

At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan,  
Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan
ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway;  Sa gitna ng mga yaon, tayo
rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang
mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo noo'y katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga
iba:  Nguni't ang Dios, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kaniyang malaking pag-ibig na kaniyang iniibig
sa atin, Bagama't tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Cristo (sa
pamamagitan ng biyaya kayo'y nangaligtas).

Ang tunay na kaanib sa iglesia ni Cristo ay dinala ni Cristo mula sa kamatayan at tungo sa buhay.

Madalas iparatang kay Pablo ang laban sa mga kaanib ng iglesia sa Efeso.  Kanyang isinulat, na kayo ay
mga patay sa inyong mga pagsalangsang at kasalanan.  Kung inaakala ng sinuman na siya ay may
katuwiran para mag-isip ng mataas sa sarili sa iglesia, ay inalis nga ni Pablo ang ganitong kayabangan.
Ating napag-usapang lahat ang patungkol sa pita ng laman.  Ang paalala sa atin ng teksto ay ito:  Walang
kaanib sa iglesia na hindi patay sa kanyang kasalanan sa nakaraan.  Kapag tayo ay natutukso na luwalhatiin
ang ating mga sarili, tayo ay dapat mapaalalahanan kung ano nga ba tayo sa ating kalikasan atin sa ating
mga laman: tayo ay patay sa pagsalangsang at kasalanan.  Ating pansinin mga kaibigan, ang kalikasan ng
ating kasalanan at ang nakakatakot nitong sakit.
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May dalawang salita na ginamit dito sa talatang 1 na naglalarawan sa atin sa kalikasan ng kasalanan.  Ang
una sa mga ito ay ang pagsalangsang.   Madalas, dumaraanan tayo sa isang pag-aari kung saan ang may-ari
nito ay nagsabit ng isang paalala na nagsasabi, “Walang Manghihimasok.”  Ang ibig sabihin nito,
ipinagbabawal ang lumagpas sa pag-aaring ito at maglakad sa loob nito.  Ang pag-aaring ito ay
ipinagbabawal na teritoryo.  Ganito ang paglalarawan ng kasalanan ayon sa Dios, sa Kanyang kautusan,
pinagbabawalan ka at ako na maglakad sa mga daan na taliwas sa Kanyang kalooban.   Sinasabi Niya sa
atin, Hindi ka dapat pumunta roon.  Hindi mo dapat gawin iyan.  Ang mga masasamang kaparaanan ay
ipinagbabawal sa iyo.  Hindi ka dapat lumagpas sa pag-aari ng masama at di-sumasampalataya.  Tayo ay
nagkakasala kapag tayo, sa kabila ng sinasabi sa atin ng Salita ng Dios, ay tumawid sa sanlibutan at sa mga
kasalanan nito at kawalang pananampalataya.  Tayo ay sumasalangsang.  Pansinin mo ang sadyang
paglalarawan dito ng kasalanan.

Ang pangalawang salita na isinalin dito sa talatang 1 ay inilalarawan din ang kasalanan.  Ito ay
nangangahulugang “hindi nasapul ang marka.”  Sa Kanyang kautusan, nagbibigay sa atin ang Dios ng target
na dapat nating sapulin mula sa ating mga buhay.  Inuutusan tayo ng Dios:  Asintahin ang palaso ng iyong
buhay ang target at tamaan ito sa pinaka-sentro.  Sundin mo ang Aking kalooban.  Kung minamahal mo
Ako, sundin mo ang Aking mga utos.

Ang mga gawang ito ay ibinuod sa ikatlong salita na ginamit sa talatang 2.  Ang salitang ito ay pagsunod.
Ang ugat ng kasalanan ay pagsuway.  Ang pagsuway ay sinadyang paglakad sa daan na inihanda ng Dios
para sa atin sa Kanyang Salita.  Ang paglaban ay kasalanan.  Sa nakalipas, sinusulatan ni Pablo sila na laban
sa Dios.  Kayo ay mga anak ng paglaban dahil si Satanas ang inyong ama, na humahawak sa inyong landas.
Ang nakakatakot na katotohanan patungkol sa kasalanan ay ang pagiging patay mo.  Ang iyong paglaban
sa Dios, mga kaanib sa iglesia, na minsan tayo ay naging patay dahil sa pagsalangsang at mga kasalanan.
Wala kang buhay noon.  Wala kang sakit sa kasalanang iyan.  Hindi ka masasakitin sa kasalanan.  Kundi
ikaw ay patay sa kasalanan.  Walang nararapat na anuman sa iyo para tubusin.  Walang dahilan sa iyo para
buksan ang iyong mga mata sa pagmamataas.  Tingnan mo ang iyong nakalipas at magpakumbaba.

Ang talatang nasa ating harapan ay nagsasalita patungkol sa kalagayan ng ating espiritu.  Tayo ay
ipinanganak na mga patay sa kasalanan.  Wala tayong lahat espiritual na buhay.  Ang ating kalikasan kasi
ay naging bulok at masama.  Ang kasalanan ay hindi lamang matatagpuan sa ating panlabas na mga gawa,
kundi ang ating kalikasan ay bukal ng pagiging makasalanan mula sa maitim at maruming kasalanan.

At kung ito man ay hindi pa sapat na paglalarawan sa atin, nagpatuloy sa Pablo ng pagpapaalala sa atin:
Sa nakalipas, tayo na mga mananampalataya ay lumakad sa daan ng masamang sanlibutan na siyang
pagkaligaw sa kasalanan nito.  Sa katunayan, tayo ay lumalakad ayon sa takbo ng sanlibutang ito, ayon sa
kanyang sulat.

Ang araw ay umiikot sa kalangitan.  ito ay sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran.  Hindi ito sisikat
sa timog at lulubog sa hilaga.  Ito ay may nakatakdang takbuhin.  Ganito rin naman sa masamang
sanlibutan.  Ang kasalanan ay tumatakbo sa takbuhin nito nang hindi magbabago.  Ito ay palaging nakabara
sa takbuhin nito ng paglaban at kawalang-pananampalataya.  At minsan, tayo ay nailalagay rin dito.  Ikaw
at ako ay walang anumang kakayahang magpasya na sumikat sa timog o lumubog sa hilaga.  Tayo ay
palaging nakahimpil sa kasalanan, na walang pagnanais na magbago mula sa paglakad sa daan ng
kasalanan.

Totoo ito dahil tayo ay inihatid sa pamamagitan ng kapangyarihan ng himpapawid.  Sa palagay ko kilala
natin kung sino siya.  Tayo ay nabihag sa makapangyarihang kamay ni Satanas.  Siya ay makapangyarihang
nasa mataas na dako, isang makapangyarihang walang sinuman ang makalalaya maliban na lang sa



Page 3 of  5

makapangyarihang gawa ni Cristo.  Siya ang prinsipe ng kapangyarihan ng himpapawid.  Ang kapangyarihan
niya ay mas mataas pa kaysa sa tao.  Kapag ang tao ay nabihag ni Satanas, ang taong ito ay lalakad sa
kasalanan at hindi na makakaalis pa rito.

Higit pa rito, tayo ay lumakad ayon sa katulad na espiritu na ngayon ay kumikilos sa mga anak ng paglaban.
Ang espiritung ito ni Satanas, na siyang rebelde laban sa Dios ay siya rin naghahatid sa sanlibutan tungo
sa paglaban.  Sa palagay mo ba minamahal na tagapakinig, siya ay isang alamat lamang?  Huwag mong
akalain na si Satanas ay tauhan lamang sa mga nakakatakot na palabas.  Si Satanas ay hindi nakikita, dahil
siya ay espiritu.  Pero totoo siya, at siya ay kumikilos sa mga puso ng mga anak niya.

Tayo ay minsang naging mga anak ni Satanas.  Siya ay kumilos sa ating mga puso at ginapos tayo sa
kapangyarihan ng kasalanan at pakikipaglaban sa Dios.  At ito ay naging hayag sa atin.  Sa talatang 3 ating
mababasa, noon tayo ay lumakad sa makasalanang mga gawa ng kasamaan.  Sa lahat nating mga
pakikipag-usap, paglakad sa buhay, at sa pita ng laman.  Tinutugunan natin ang malakas na tawag ng
makasalanang laman para gawin ang ipinagbabawal sa atin ng Dios.  Ginagawa natin mismo kung ang nais
nating gawin.  Wala tayong pakialam sa iba.  Wala rin tayong pakialam patungkol sa naisin ng Dios.
Ginagawa natin ang makalamang pagnanais para lamang sa ating pagnanasa.  Ang ating mga isipan ay
nagdilim din sa kasalanan.  Ang iniisip ng ating mga puso ay patuloy na kasamaan.  Ang isipan at
pangangatuwiran din natin, ay nasa kapangyarihan ng kasalanan at ni Satanas.  Ito ay nakakulong sa
takbuhin ng sanlibutan.  At ang lahat ng mga ito ang naging dahilan kaya tayo naging mga anak ng poot
ng Dios.  Dahil sa nakakatakot na panghihikayat ng kasalanan, tayo ang umagaw ng pansin sa poot at
kahatulan ng Dios.

Narito ang punto:  tayong lahat ay mga anak sa pagsalangsang at poot.  Walang tao sa iglesia noon, na
hindi dating patay sa mga kasalanan at pagsalangsang.  Ganito rin naman sa mga mananampalatayang
Judyo sa Efeso at gayon din sa mananampalatayang mga Hentil.  Ang mga Judyo ay pinangalagaan ng Dios
mula sa nakakatakot na mga libangan na matatagpuan sa kultura ng Griego.  Sila ay mga kaanib ng
sinagoga sa buong buhay nila.  At iningatan sila ng Dios, mula sa labis na kasalanan na matatagpuan sa
kawalang Dios na kultura na nakapalibot sa kanila.  Sila ay ipinanganak at lumaki sa iglesia.  Sila ay
nanganlong mula sa nakakatakot na kasamaan ng sanlibutan.  Ang resulta, ang mga mananampalatayang
Judyo sa Efeso ay puwedeng mag-akalang isipin, na ang isinusulat ni Pablo ay naglalayon lang para sa mga
mananampalatayang Hentil sa iglesia.  Puwedeng akalain ng mga Judyo na sila ay mas mabuti ng kaunti
kaysa sa mga Hentil, na sa mga oras na iyon ay nadadala pa sa takbo ng sanlibutan at patuloy na lumalakad
sa mga layaw ng laman.

Pero ang Salita ng Dios sa mga talatang ito ay walang hindi kasali sa inilalarawang kasalanan.  Isinasa ni
Pablo kahit ang sarili sa hanay na ito na nasa iglesia, walang hindi kasali, na minsan sila ay naging anak ng
pagsuway.

Pero sasabihin mo siguro, hindi ko natatandaan iyan.  Hindi yata ako lumakad ng hayagan sa kasalanan.
Iningatan ako ng Dios mula pagkabata sa pagkalabis na kasalanan.  Pero kung totoo man ito, pakinggan
mo ito ngayon, hindi ibig sabihin nito na tayo noon ay hindi naligaw sa ating kasalanan.  Hindi natin
natatandaan ang panahon na tayo noon ay nabihag sa kasalanang iyan.  Pero kung uunawain mo ang
kasalanan, hindi ito umiral dahil lang sa kalabisan.  Minsan nagagawa natin ang ating gusto sa paraang
kakaiba, na hindi kailangang mabihag sa kalabisan o tukso ng sanlibutan.  Marami sa iglesia ang nabubuhay
sa kanilang mga sarili, sa kanilang kalayawan, na hindi iniisip ang Dios, kahit pa hindi sila nakagawa ng labis
na kasalanan.  Sinasabi ni Pablo sa atin dito, na tayong lahat ay mga anak ng pagsuway at mga anak ng
poot sa nakalipas.  Ito ay bago pa tayo buhayin ng Dios sa pamamagitan ni Cristo.  Bago tayo mabuhay na
muli at maging mananampalataya, ang bawat anak ng Dios ay patay sa pagsalangsang at mga kasalanan.
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Sa nakalipas na buhay, tayo ang binabagsakan ng poot at kahatulan ng Dios.  Huwag nating kakalimutan
iyan.  Iyan ang paalala sa harap nating lahat sa Salita ng Dios.  Walang anuman tayo sa ating mga sarili.

Pero ibig sabihin nito, kung tayo man ay may posisyon sa iglesia, kung tayo ay kaanib sa katawan ni Cristo
sa sanlibutang ito, mayroon dapat malaking pagbabago sa ating mga buhay.  Hindi ko sinasabi rito ang
biglaang pagbabago.  Hindi ko sinasabi rin ang patungkol sa biglaang pagbabago na napapansin natin.  Pero
mayroon dapat pagbabago.  Hindi magiging kaanib ang sinuman sa iglesia na lumalakad sa takbo ng
sanlibutang ito.  Hindi puwedeng maging kaanib sa katawan ni Cristo sa sanlibutang ito ang namumuhay
sa kagustuhan at kalayawan ng laman at pag-iisip.  Mayroong di-nahahating gawa na hindi buhat sa atin,
kundi buhat sa Dios.  Dapat muna tayong buhayin ni Cristo.  Kailangan muna tayong buhayin mula sa mga
patay sa pagsuway at mga kasalanan.  Sa talatang 1 ito ang nakasulat:  kayo ay mga patay sa inyong
pagsalangsang at mga kasalanan.  Talatang 5:  Ngunit ang Dios, binuhay Niya tayo kay Cristo.

Iyan ay isang himala.  Ito ay higit pa sa himala na pagbuhay ni Cristo kay Lazaro mula sa libingan matapos
siyang mamatay ng apat na araw.  Tayo ay mga patay!  Mga mananampalataya, tayo ay mga patay noon!
Walang anumang katiting na buhay sa atin mula sa espiritual na pananaw.  Ang Dios na mayaman sa
Kanyang kaawaan at sa Kanyang dakilang pagmamahal, ang bumuhay sa atin mula sa kamatayan.  Iyan
ang kahulugan ng pagbuhay.  Ito ay himala na gawa ng Dios sa mga puso ng bawat mga anak Niya.  Ito
ay kilala sa tawag na “regeneration.”  Ito ang sandal na kapag dinala tayo buhat kay kamatayan sa mga
kamay ni Satanas, patungo sa espiritual na buhay at sa ilalim ng paghahari ni Cristo. 

Ang gawang ito ng ating pagkabuhay na muli ay naisakatuparan sa atin sa pamamagitan ng pagkabuhay
ng Panginoon.  Pansinin ang talatang 5:  binuhay Niya tayo kay Cristo.  Nang maipako si Cristo para sa atin,
winasak Niya ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan para sa atin.  Nagtagumpay si Cristo laban kay
Satanas.  Sa Kanyang pagkabuhay na muli, si Cristo ay nagbalik muli sa buhay.  Sa pamamagitan ng
Kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, tinamo Niya ang buhay at lahat ng mga Kanya, silang mga
kabilang sa ibinigay ng Dios.  Ang bayan ng Dios na hinirang, ay magkakasama kay Cristo sa Kanyang
pagkabuhay.  Ang buhay na tinamo Niya sa Kanyang pagkabuhay na muli, ay tinamo Niya para sa kanila.

Ito ay buhay na Kanyang inilagay Niya sa bawat isa sa sandal ng kanilang bagong kapanganakan.  At sa
sandaling iyon ang nabuhay na Panginoon ay nagsugo mula sa Kanyang Espiritu nang tatahan sa ating mga
puso, na bumuhay sa atin mula sa kamatayan.  Nabuhay tayo, hindi lang dahil sa kung ano ang nagawa
ni Cristo, kundi nabuhay tayo kasama ni Cristo na Panginoong nabubuhay, ang ulo ng Kanyang katawan.
Dahil ang ating ulo ay nabubuhay, at ay kaisa Niya, nabubuhay tayong kasama Niya ngayon.

Walang sinuman ang puwedeng maging tunay na kaanib sa katawan ni Cristo sa sanlibutang ito nang wala
ang gawang pagbuhay na ito.  Walang puwedeng maging kaanib sa iglesia ni Cristo sa sanlibutang ito nang
wala ang gawang biyaya ng Dios.  Upang maging kaanib sa katawan ni Cristo tayo ay dapat maipanganak
na muli (Juan 3).  Tayo ay dapat magkaroon ng pagdaloy sa ating mga espiritual na mga ugat, ng buhay
ni Jesu Cristo.  Ang espiritual na pagkilos ng biyaya ng Dios na hindi nahahati ay kabilang sa tunay na iglesia
ni Cristo.

Atin ngayong puntahan ang buong kaibahan, sa pagitan ng kabilang sa hinirang na katawan ng mga
mananampalataya, na siyang iglesia, at kabilang sa lokal na iglesia.  Walang pagdududa dito:  ang mga
tunay na mananampalataya ay hindi nabubuhay sa labas ng iglesiang lokal.  Ang tunay na mga
mananampalataya ay umaanib sa ibang mga mananampalataya dahil sila ay tinawag upang mabuo ang
kanilang mga sarili sa pagsamba.  Iyan ang layunin ng Dios sa kanilang kaligtasan.  May ilan na ipinanganak
sa iglesia o umanib dito ang hindi talata ipinanganak na muli.  Hindi natin makikita ito sa panlabas, kundi
sa kanilang puso na walang pagbabago.  Walang pagkilos ng biyaya ng Dios na pagbuhay.  Ang mga ito
ay kabilang marahil dahil sa iba’t ibang mga layunin.  Madalas sa kasaysayan, ito ang kilalang bagay na
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ginagawa.  Sa panahon ni Constantine, ang bawat may sinabi sa buhay ay puwedeng maging kaanib sa
Cristianong iglesia.  Ito ay usapin na lang ng pagtanggap ng bawat isa.  Kaya maraming
di-mananampalataya ang umanib sa lokal na mga iglesia.

Maraming ipinanganak sa iglesia at dahil ang kanilang pamilya at mga kaibigan ay kabilang dito, sila rin ay
nagpupunta dito.  May mga nagpupunta sa iglesia na tulad lang sa isang samahan na nagsasama-sama sa
mga bagay-bagay.  O sila ay umaanib sa igleaia dahil ginagawa nilang lugar ito para humanap ng
mapapangasawa.  Pero hindi sila talaga kaanib sa katawan ni Cristo na dumadaloy dito.  Sila ay wala nasa
simbahan hindi dahil mga mananampalataya na dinala ng Espiritu para sa iba pang mga mananampalataya.
Hindi sila pumupunta dito dahil hinahanap-hanap ito ng kanilang buhay na espiritual na pagkain ng
pangangaral.  Sila ay pumupunta dahil sila ay kaanib sa mga mananampalatayang kaanib sa katawan ni
Cristo.  Umaanib sila dahil sa makalaman na dahilan.  Niloloko ng mga taong ito ang kanilang mga sarili sa
pag-aakala na sila ay kabilang sa iglesia ni Cristo.  Pero kung wala silang buhay ni Jesu Cristo na dumadaloy
sa kanila, sila ay kaanib lang ng lokal na katawan ni Cristo, pero hindi sila kaanib sa katawang iyan kahit
pa ang kanilang mga pangalan ay nasa listahan ng mga kaanib.

Bakit nga ba tayo naririto?  Ito ang katanungan:  bakit tayo nasa iglesia?  Iyan ang punto na ginagawa ni
Pablo sa mga talatang ito.  Tayo ay dapat sa mga binuhay mula sa kamatayan.  Iyan ang dahilan kaya tayo
mga kaanib sa katawan ni Cristo sa sanlibutang ito.

Pero anong kahanga-hangang gawa ang buhay ni Cristo na ibinigay sa pamamagitan ng
kapanganakang-muli.  Kapag nakita natin iyan sa atin, o anong kahanga-hanga!  Tayo ay lumuluwalhati sa
kung ano ang ginawa ng Dios para sa atin.  Kinukuha ng Dios ang patay na makasalanan na gaya ko at sa
pamamagitan ng makapangyarihang gawa ng Kanyang biyaya, ako ay nabuhay.  At kapag ginawa Niya ito,
Siya ay mapagbiyayang ilalagay ako sa katawan ng iglesiang ito na nasa sanlibutan.  Kahanga-hanga!

Ngayon ako ay may pagnanasang ito na maging bahagi ng katawan ni Cristo bilang isang buhay na kaanib!
Nais kong makasama ang mga banal at matapat at sumambang kasama nila!  Ngayon nauunawaan ko kung
bakit kalikasan ng iglesia ang sumamba!  Nais kong makisama sa pagsamba para magpuri sa Dios dahil sa
kaligtasan na Kanyang ibinigay sa akin at hindi sa sariling kakayahan ko.  Ang mabibigyang-diin ko lamang
ay ang Kanyang soberanong kaawaan at pagmamahal na dahilan ng aking kaligtasan.  Ang Dios na
mayaman sa kaawaan dahil sa Kanyang dakilang pagmamahal kung saan minahal Niya tayo at binuhay kay
Cristo!  Sa dakilang pagmamahal na pinili tayo ng Dios bilang Kanyang pag-aari mula sa walang pasimula,
iniligtas tayo.  Siya ay naawa sa atin na may malalim na kalungkutan at maabot ang Kanyang
makapangyarihang kamay at dinala tayo mula sa baha ng kasalanan at kawalang pananampalataya at
ikinalulunod ng ating mga kaluluwa sa kapahamakan.  At inilagay Niya sa atin si Jesu Cristo na Siyang Bato.

May nagawa ba tayong anuman sa sanlibutang ito, na higit pa sa sinumang nabubuhay sa kawalang
pananampalataya?  Walang wala!  Ang lahat ay sa biyaya ng Dios, kaawaan, at pagmamahal.  Malaya
Niyang inilagay tayo sa Kanyang iglesia.  Tayo ay dumalo sa pagsamba sa iglesia ngayon at lumuhod na
nagpapasalamat sa Dios, na Siyang gumawa na buhayin tayo kay Cristo!


