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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 4:11-12

“Ang Kaloob Na Mga Pastor At Mga Guro”

ni Rev Wilbur G Bruinsma

Bawat panahon ay nakita na ang kanyang bahagi ng sariling-talaga, sariling-pahayag na mga guro.  Hindi
tayo ligtas doon sa mga araw kung saan tayo ay nabubuhay.  Ang mga kulto ngayon ay batay sa mga
katuruan ng tao na nag-aangkin ng tanging kapahayagan.  May daan-daang samahan ng mga iglesia na
lahat ay nag-aangkin ng suporta ng maraming iba’t ibang iglesia ngunit wala sa ilalim ng kanino mang
kapangyarihan.  Marami ang nag-aangkin na mga guro ng Biblia na may kapangyarihan bagama’t wala
silang natanggap na kapangyarihan mula sa iglesia at samakatuwid kay Cristo.   Marami rin ang natangay
ng kanilang mga turo.  Ang mga tao ay tila hindi na interesado kung ang kapangyarihan ni Cristo ay
kinakatawan ng mga nagtuturong iyon.  Ang mga tao ay may makakating tainga, laging nagnanais na
makarinig ng bago at kakaiba.  Nag-iipon sila sa kanilang sarili ng mga guro na may kaunting kaalaman
sa Salita ng Dios, ngunit ibinibigay sa kanila ang gusto nilang marinig.  At ang resulta sa huli ay ang mga
tao ay itinatapon sa pamamagitan ng bawat hangin ng doktrina, sa salamangka ng mga tao at pagiging
tuso kung saan sila ay naghihintay upang manlinlang.

Ang Salita ng Dios sa kapitulong ito ay nagbibigay-babala sa iglesia laban sa mga guro at mga
mangangaral na nag-aangkin ng kapangyarihan sa kanilang sarili subalit wala.  Sa pagsasahimpapawid
ngayon, pag-aaralan natin ang Efeso 4:11 at 12.  Ganito ang mababasa sa mga talata:

Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba’y propeta, ang iba’y ebanghelista, at ang
iba’y pastor at mga guro; upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod, sa ikatitibay ng
katawan ni Cristo.

Malinaw na itinuturo sa atin ni Pablo sa mga talatang ito ang mga itinalaga ng Dios na magturo ng
Kanyang Salita sa bayan ng Dios.  Dapat tayong tumingin kung gayon sa iglesiang kinaaaniban natin na
turuan tayo ng lahat ng kinakailangan sa pananampalataya at paglakad.  

Walang anuman sa iglesia ni Cristo ang makakasira sa pinagpalang pagkakaisa at ng buklod ng
kapayapaan kaysa kapag ang ilang kaanib ay bumangon sa pagmamataas at magtangkang gawing
kapantay ang kanilang sarili sa mga nanunungkulan sa iglesia.  Ang pagkakaisa ng iglesia bilang samahan
ay nasisira kapag ang mga lalaki o mga babae sa iglesia ay inilagay ang kanilang mga sarili bilang guro
at salungatin ang tungkuling itinalaga ni Cristo sa iglesia para sa kanilang kapakanan.  

Hindi ito pagsasabi na ang mga kaanib ng iglesia ay dapat magbulag-bulagang sumunod sa itinuro sa
kanila o huwag itong suriin laban sa tuntunin ng Kasulatan.  Kundi ito ay bilang pagsasabi na kahit
sinasalungat ang isang bulaan sa pulpito, ang isang kaanib ay hindi maaring ilagay ang sarili sa hindi niya
pagkatawag sa iglesia.  Ating isaalang-alang ang Salita ng Dios sa sitas na ito sa lahat ng bagay na ito.
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Bago ang pagsusuri sa listahan ng mga tungkuling ibinigay sa atin sa Efeso 4:11, kailangan nating muling
balikan ang malalim na katotohanan ng iglesia.  Nakita mo, ang iglesia ay muling binigyang-kahulugan
para sa atin dito sa talatang 12 bilang katawan ni Cristo.  Ang iglesia, sa kabuuan, ay isang katawan,
isang pinagpalang pagkakaisa.  Gayunman, gaya ng alam nating lahat, ang isang katawan ay binubuo
ng maraming indibidwal na bahagi.  Ganoon din sa iglesia.  Silang mga pinili ni Cristo at iniligtas sa
Kanyang dugo ay bumubuo sa indibidwal na bahagi ng katawang iyon.  Sa gayon, bawat isa sa kanila
ay may kanya-kanyang gamit.  Isinulat ni Pablo sa talatang 7:  “Subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay
ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Cristo.”  Bawat sumasampalatayang kaanib ng iglesia ay may mga
kaloob at talento na dapat gamitin sa ngalan ng katawan.  Bilang resulta, ang mga kaanib ng iglesia ay
gumagawa na may ganap na pagkakasundo, sa pinagpalang pagkakaisa sa isa’t isa.

Ito ay totoo sa mga kaanib ng iglesia dahil silang lahat ay nakikibahagi sa isang parehong bagay:
pananampalataya.  Mayroon silang isang pananampalataya na ginawa sa kanila ng isang Espiritu, ang
Espiritu ng kanilang iisang Dios at Ama.  Ang pananampalataya mismo ang kaloob ng Dios kung saan
ang Dios, sa Kanyang biyaya, ay inihugpong ang bawat isa sa atin kay Jesu Cristo, na bilang resulta ay
naging isang katawan tayo kay Cristo.  Ang pananampalatayang iyon na hindi lamang tayo pinag-iisa kay
Cristo, kundi nagbubuklod sa atin sa kapayapaan sa isa’t isa.  Lahat ng mananampalataya ay nakikibahagi
sa isang pinagpalang pagkakaisa sa bawat isa.  At ipinapahayag natin ang pagkakaisang iyon habang
tayo ay namumuhay na sama-sama at sumasambang sama-sama bilang kapwa mga banal sa iglesia.

Ngunit upang mapanatili ang pagkakaisa ng iglesia dapat nating malaman ang isang bagay na higit pa
tungkol sa iglesiang iyon.  Nagbigay ang Dios sa ilang mga kaanib ng opisyal na gawain sa katawan,
gawain na kanilang gagawin sa ngalan ng iglesia sa pamamagitan ng paglilingkod sa partikular na
tungkulin kung saan sila ay pinili ng iglesia.  Ang mga gawaing ito ay hindi natin basta makukuha sa ating
sarili.  Ang mga tungkuling ito ay ibinigay ni Cristo sa mga tiyak na taong tinawag ng iglesia.  Nakita mo,
ginagawa ni Cristo ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan sa Kanyang iglesia.  Isinulat
iyan ni Pablo sa I Corinto 14:33.  Iyan din ang punto na ginagawa ni Pablo sa Efeso 4.  Si Cristo ay
tumatayo sa ulo ng iglesia.    Sila ay umakyat sa pinakamataas na kaluwalhatian upang mamuno sa
Kanyang katawan, ang iglesia.  Mula sa langit, si Cristo ay nagbibigay ng biyaya sa bawat kaanib upang
gawin ang kanyang partikular na tungkulin sa iglesia.  Sa ilang lalaki sa loob ng iglesia ay ibinigay ni
Cristo ang tungkulin upang magturo at pangunahan ang Kanyang bayan.  Iyon ang kanilang partikular
na pagkatawag.  Ipinagkaloob ni Cristo sa ilang mga tao, gaya ng pagkatawag sa kanila ng iglesia
mismo, ang Kanyang kapangyarihan.  Inihahanda rin sila ni Cristo sa partikular na tungkuling iyon sa loob
ng iglesia.  Ang kanilang gawain ay upang gawing ganap ang mga banal.

Bilang mananampalataya sa katawan ni Jesu Cristo sa sanlibutang ito, dapat nating kilalanin ang trabaho
ng mga lalaking ito sa ating buhay at sa loob ng iglesia.  Ginagamit natin sila upang tayo ay maturuan
at maakay sa mga daan ng Dios.  Sila, pagkatapos ng lahat, ay ibinigay sa iglesia ni Cristo mismo, sabi
sa atin sa talatang 11.  Pansinin:  “Pinagkalooban Niya [Cristo] ang iba.”  Ang mga lalaking nakalista dito
sa talatang ito ay kaloob ni Cristo sa Kanyang iglesia.  At sa gayon, inaasahan tayo ni Cristo na gamitin
sila upang tayo ay maging ganap bilang mga banal.

Sinu-sino ang mga lalaking ito?  Tinutukoy ni Pablo ang mga apostol, mga propeta, mga ebanghelista,
at panghuli, mga pastor at mga guro, apat na tungkulin ng mga lalaking naglilingkod at naglingkod sa
loob ng iglesia.  Lahat ng mga ito ay tinawag at tinatawag para sa isang tiyak na layunin:  upang ituro
ang Salita ng Dios sa bayan ng Dios.  Nakalista dito, una sa lahat, ang mga apostol mismo.  Ito ay tiyak
na pagtukoy sa labindalawang apostol, kabilang na si Pablo.  Ang mga lalaking ito ay tinawag mismo ni
Jesu Cristo para sa kapakanan ng iglesia.  Gayunpaman, ang kanilang tungkulin at gawain ay
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pansamantala lamang.  Ayon sa Efeso 2:20, ginamit ng Dios ang mga apostol ng tiyakan upang itatag
ang Kanyang Salita at ilagay ang pundasyon o saligan ng iglesia sa Bagong Tipan.  Iyon ang kanilang
partikular na gamit sa katawan ni Cristo.  Sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo, sa
pamamagitan ng kanilang mga sulat (na kinasihan ng Dios), ang mga apostol ay ginamit ni Cristo upang
itatag ang pananampalataya at pagkakaisa ng iglesia, ang pundasyon ng iglesia.

Ang sumunod na tungkulin ng mga lalaki na tinutukoy ng ating teksto ay ang sa mga propeta.  Ang
grupo ng mga lalaking ito ay hindi tumutukoy sa mga propeta sa Lumang Tipan, yamang si Pablo ay
nagsasalita dito sa ating teksto sa Efeso ng iglesia sa Bagong Tipan.  May mga lalaking tinatawag na
propeta sa unang iglesia.  Malalaman natin ang mga lalaking ito sa Mga Gawat at sa Corinto at sa ilang
mga sitas ng Kasulatan sa Bagong Tipan.  Ang mga propetang ito ay naglingkod sa iglesia sa ibang
kakayahan kaysa sa mga apostol.  Ang mga lalaking ito ay kaanib ng iglesia, tinawag ng iglesia, dahil
sila ay tanging pinagkalooban ng Dios na magpaliwanag sa iglesia sa Bagong Tipan ng Kasulatan sa
Lumang Tipan, lalo na sila ngayon ay tinupad na si Cristo.  Mayroon ding ilang mga lalaking natitira mula
sa iglesia sa Lumang Tipan na binigyan ng Dios ng tanging kapahayagan ng mga pangyayari sa
hinaharap.   Kung hindi ito ay hindi na totoo sa mga propeta sa Bagong Tipan.  May kaloob sila ng
pagpapaliwanag ng katuparan ng Kasulatan sa Lumang Tipan.  Alam nila ang Kasulatan sa Lumang Tipan
at, tila baga, sila ay pinagkalooban ng Dios ng tanging kaloob ng kakayahang magpaliwanag ng mga
Kasulatang ito sa katawagan sa Bagong Tipan.  Malinaw, ang tungkuling ito ay itinakda ng Dios na
mawala din, tulad ng tungkulin ng mga apostol.  Sa sandaling maunawaan ng iglesia sa Bagong Tipan
ang relasyon sa pagitan ng Luma at Bago, sa gayon ang mga pastor at mga guro ang kumuha ng papel
na ito ng mga propeta.

Ang pangatlong tungkulin na tinutukoy sa talatang 11 ay ang sa ebanghelista.  Ang ebanghelista ay
malapit na kaugnay sa tungkulin ng apostol, bagaman, minsan pa, sila ay may mas mababang katayuan
kaysa sa mga apostol.  Ang gawaing itinalaga sa kanila ng Dios ay pantulong sa mga apostol.  Ang mga
lalaking ito ay pinili ng mga apostol mismo upang humayo at mangaral ng ebanghelyo sa bagong mga
lugar.  Sila ay naglingkod sa halos pareho ring kakayahan katulad ng mga misyonero natin ngayon.
Ngunit sila ay binigyang-kapangyarihan ng mga apostol na gawin ang gayon.  Minsan pa, ang kanilang
tungkulin ay nakatakdang matapos.  Nang mamatay ang mga apostol, wala nang sinumang
magbibigay-kapangyarihan sa ebanghelista upang mangaral.  Ang tungkuling ito, samakatuwid, ay
pinalitan lamang ng pastor at guro na nagpatuloy ng gawain ng pangangaral sa mga nasa loob ng iglesia
at gayundin, bilang ebanghelista, sa mga nasa labas ng iglesia.

Iyan ay naghahatid sa atin, kung gayon, sa panghuling tungkulin na binanggit dito sa mga talatang ito,
ang sa pastor at guro.  Ang dalawang ito, na malinaw naman, ay hindi dalawang magkahiwalay na
tungkulin.  Inilista ni Pablo ang dalawang ito sa ilalim ng parehong artikulo at, samakatuwid, sila ay
tumutukoy sa parehong tungkulin.  Ang pastor at guro ay kasingkahulugan ng tungkulin ng ministro ng
ebanghelyo gaya ng tinutukoy natin ngayon.  O, marahil, maaari nating tawagin na lamang siyang
mangangaral.

Ang tungkuling ito ng iglesia ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyang panahon at, marahil, ay
magpapatuloy sa pagsisilbi sa kanyang gamit hanggang muling pumarito si Cristo.  Ang dahilan dito ay
malinaw mula sa Kasulatan.  Nalaman natin sa iba’t ibang lugar ng Kasulatan na ang pastor at guro ay
isa na tinawag at ipinadala ng iglesia.  Hindi gayon sa mga propeta o ebanghelista o, tiyak na, sa mga
apostol.  Itinalaga ni Cristo ang mga apostol.  Itinalaga ng mga apostol ang ang ebanghelista.  Ang mga
propeta ay mga kaanib lamang ng mga tiyak na iglesia na pinahintulutang magpaliwanag ng isang
propesiya sa kanilang kongregasyon dahil sa kaloob na ibinigay sa kanila.  Ngunit, sa paglipas ng
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panahon, ang mga gamit ng lahat nang ito ay nasaklaw sa tungkulin ng pastor at guro, yamang siya ay
patuloy na hinuhubog at tinatawag at itinatalaga ng iglesia para sa partikular na gawaing iyon.  Kaya ang
pastor at guro ang isang tungkulin na nagpatuloy hanggang sa kasalukuyang panahon.

At ngayon, itong Salita ng Dios ay mahalaga sa iyo at sa akin patungkol sa partikular na tungkuling ito.
Nagbigay ni Cristo sa Kanyang iglesia ngayon ng mga pastor at mga guro.  Ang mga lalaking ito ay
tinawag ni Cristo sa pamamagitan ng Kanyang iglesia.  At sila ngayon ay gumagawa sa ngalan ng iglesia
bilang pamamaraang itinalaga ng Dios kung saan tayo ay tinuturuan.

Kaya ito ay naghahatid sa atin sa layunin na ibinigay ni Cristo sa mga lalaking ito sa iglesia.  Ito ay
kaugnay sa atin sa talatang 12.  Ang layunin ay ito:  upang ihanda ang mga banal sa gawain ng
paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Cristo.

Si Cristo ay nagbibigay sa Kanyang iglesia ng mga pastor at mga guro upang ihanda ang mga banal.
Iyan ang partikular na gamit na ipinaglilingkod nila sa iglesia.  Ikaw at ako ay mga banal.  Ganyan ang
pagtukoy sa atin ni Pablo dito.  Ibig sabihin na tayo yaong mga pinaging-banal sa dugo ni Cristo kung
kaya tayo ay banal sa Kanya; tayo ay nilinis mula sa kabulukan ng kasalanan.  Isinagawa ni Cristo ang
gawaing ito para sa iyo at sa akin sa krus.  Pinatay Niya ang kasalanan at ang kapangyarihan nito.
Dinurog Niya ang pagkakahawak ni Satanas, at pinalaya tayo mula sa gapos ng kasalanan.  Ngayon, tayo
na mga mananampalataya ay banal, ang mga lingkod ng katuwiran.  Ang gawang iyon ni Cristo ay
ginawa tayong mga banal.  Subalit dahil tayo’y mga banal ay hindi nangangahulugang hindi na tayo
makasalanan.  Nasa loob pa rin natin ang dating pagkataong makasalanan, na masama ayon sa
mapandayang pagnanasa.  Tayo, samakatuwid, ay malayo sa pagiging ganap, kung may kinalaman ang
ating kabanalan.  

Dahil diyan si Cristo ay nagbigay sa iyo at sa akin ng mga pastor at mga guro, upang ihanda ang mga
banal.  Hangga’t narito tayo sa buhay na ito, tayo ay tinawag upang sundin ang Dios, upang lumago sa
ating buhay ng pagpapabanal o sa ating buhay ng kabanalan.  Marami tayong dapat malaman, hindi ba,
tungkol sa pagiging banal?  At mayroon din tayong mga hadlang sa daanan.  Natitisod tayo, naliligaw
tayo sa daan ng pagpapabanal.  At dahil diyan si Cristo ay tumawag at nagtalaga sa iglesia ng mga
lalaking aakay sa atin, magpapaalala sa atin, magtuturo sa atin sa daan ng pagpapabanal.  Kailangan
natin ng tiyak na espiritual na pag-aayos habang nasa daan.  Kadalasan, kailangan natin, na muling ilihis
ang ating buhay upang makabalik sa paglakad sa kabanalan.  At ang Dios ay nagbigay ng mga pastor
at mga guro sa Kanyang iglesia upang paalalahanan at turuan tayo na gawin iyon.  Paano nila inihahanda
ang mga banal?  Sa pagiging mga pastor at mga guro.

Ang pastor ay literal na nangangahulugan, na isang pastol.  Ang ministro ng ebanghelyo ay isang pastol,
at ganito ang gamit niya sa iglesia sa pamamagitan ng paglalabas-masok sa gitna ng mga tupa ni Cristo,
pinapayuhan sila, inaakay sila sa Salita ng Dios.  Pumupunta siya sa kanilang mga tahanan at dinadala
sa kanila ang Salita ng Dios sa kanilang partikular na mga kahinaan at mga pangangailangan.  Inaaliw
niya sila kapag sila ay may sakit o mamatay na.  Tinuturuan niya sila kapag sila ay lumalakad sa maling
landas.  Pinapaalalahanan niya sila kapag nagmamatigas silang lumakad sa kasalanan.  At ginagawa niya
itong lagi gamit ang Salita ng Dios.  Siya ay isang pastor.  Iniibig niya ang kanyang mga tupa gaya ng
pag-ibig ni Cristo sa Kanyang mga tupa.  At higit sa lahat, ninanais niya, na ilayo ang kanyang mga tupa
sa pagkaligaw sa ilang ng kasalanan, doon upang lapain ng sanlibutan.  Iyan ang dapat makita mo at
makita ko sa mga pastor na ibinigay ng Dios sa Kanyang iglesia.
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Ang higit pa, dapat kang tumingin sa ministro ng ebanghelyo bilang isang tinawag upang maglingkod
hindi lamang bilang pastor kundi guro.  Ang pastor ay isa ring guro.  Siya ay tinawag at itinalaga ni Cristo
sa iglesia upang turuan ang bayan ng Dios ng Salita ng Dios.  Dahil tayo ay mga makasalanang banal,
kailangan nating maturuan sa Salita ng Dios.  Kailangan nating malaman ang doktrina ng kaligtasan at
kailangan nating malaman kung paano sila gamitin sa ating mga buhay.  Itinalaga ng Dios ang mga
ministro ng ebanghelyo upang magsilbi din sa gamit na iyon sa ating buhay.   Maingat nilang inihanda
ang kanilang sarili sa paaralan upang magamit ng wasto ang Salita ng katotohanan.  Itinatalaga nila ang
kanilang sarili sa pagbabasa at pag-aaral lamang ng Salita ng Dios.  Hinahanap nilang maunawaan ang
Kasulatan.  Hinuhukay nila ang mga katotohanan ng Salita ng Dios.  At nagsisilbi sila sa gamit sa iglesia
upang opisyal na ituro, sa ngalan ni Cristo, ang Salita ng Dios sa bayan ng Dios.  Walang sinumang
maaring umagaw ng tungkuling iyon at akalaing mas kaya niya na gawin iyon kaysa sa ministro.  Ni
maaaring pabayaan man ng guro sa iglesia ang gawain ng ministeryo o ang katotohanan ng Kasulatan
sa lahat niyang pagtuturo.

Ngayon, kapag itong paghahanda ng mga banal ay isinagawa sa pamamagitan ng tungkulin ng pastor
at guro, ang resulta ay ang mga banal ay maglilingkod sa isa’t isa.  Ang sumunod na mga salita sa
talatang 12 ay hindi katulad sa nauna.  Itong sumunod na mga salita ay hindi tumutukoy sa gawain ng
pastor at guro.  Ito ay tumutukoy sa gamit ng mga kaanib ng iglesia.  Si Cristo, sa pamamagitan ng
pastor, ay inihahanda ang mga banal para sa mga gawaing paglilingkod ng mga banal.  Sa literal, itong
mga salitang ito ay nangangahulugang ang gawain ng paglilingkod.  Kapag ang isang tao ay naglilingkod
sa iba, siya ay nagsisilbi sa kanila.  Ito rin ang kaisipang ipinahahayag sa mga salitang ito sa sitas na ito.
Dapat maihanda ng pangangaral ang mga banal tungo dito, upang mas makapaglingkod ng mabuti ang
mga banal sa isa’t isa sa iglesia at maglingkod kay Cristo sa labas ng iglesia sa pamamagitan ng kanilang
pagsaksi.  Tayo ay inaakay ng pastor at tinuturuan ng guro upang mas matuto tayo kung paano
maglingkod sa loob ng organismo ng katawan ni Cristo.

Kapag natuto tayong maglingkod sa katawang iyon, gamit ang mga kaloob na ibinigay sa atin ni Cristo,
kung gayon ang pagkakaisa ng iglesia at ang buklod ng kapayapaan ay mangingibabaw sa iglesia.  Kapag
nangyari ito, ang tamang pagpapatibay ng katawan ni Cristo ay magaganap.  Iyan ang natutunan natin
sa huling mga salita ng talatang 12, kung saan ito ay nangungusap sa ikatitibay ng katawan ni Cristo.
Iyon, sa kabila ng lahat, ang dulo o layunin ng gawain ng mga pastor at mga guro, na sa pamamagitan
ng kanilang pagpapagal ang iglesia ay titibay, muli, sa literal, ay matatatag.  Si Cristo ay nagpapadala
ng mga lalaki sa Kanyang iglesia upang manguna, magtuwid, at magturo sa mga kaanib ng iglesia kung
paanong maglingkod sa iglesia sa sanlibutang ito.

Bilang resulta, ang iglesia ay lumalago sa kalakasan at sa biyaya; ang Dios ay nagdaragdag sa iglesia sa
pamamagitan ng mga pagsaksi ng kanyang mga kaanib sa ibang nasa labas ng iglesia; at ang iglesia ay
nagiging mas malakas sa kanyang pananampalataya at sa kanyang kaalaman sa Dios.  Ang iglesia ay
mas tumatanda, kayang tumayo sa mga pakana ng diablo at lumaban sa pakikipaglaban ng
pananampalataya.  Kapag ang gawaing ito ay isinagawa sa iglesiang nakikita (ang pangangaral ng Salita,
sa mga banal na handang pakinggan ang salitang iyon at isabuhay ang salitang iyon), kung gayon ang
mga banal na iyon ay lalagong mas malakas sa espiritual at magiging matapang na sama-samang
tumayo para sa layunin ni Cristo sa sanlibutang ito.  Ang iglesia ay magiging mas malakas sa pagkakaisa
ng katawan ni Cristo at sa buklod ng kapayapaan.

Lahat nang ito ay may ilang napaka praktikal din na pagsasagawa sa ating buhay, na nais nating salingin
ng ilang sandali.  Ito ang paraan na pinili ni Cristo upang palakasin ang Kanyang iglesia, sa pamamagitan
ng mga tungkuling ito.  Ito ang mga lalaking dapat nating gamitin upang akayin at turuan sa mga bagay
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na patungkol sa ating espiritual na buhay.  At tayo, bilang mga tupa, ay di dapat mailigaw ng iba na
aagaw sa kapangyarihan ng isang pastor at guro sa kanilang sarili.  Pansinin na ang pastor ay isang
pastol.  Iyan ay nangangahulugan na siya ay nasa-ilalim-na-pastol ni Cristo, na siyang Punong Pastol.
Ang nasa-ilalim-na-pastol na nag-aakay sa atin sa Salita ng Dios ay nagmamahal sa atin gaya ng
pagmamahal ni Cristo sa atin.  At siya ay may malasakit sa ating mga kaluluwa higit kanino man.  Tayo
bilang mga tupa ay di dapat mag-isip na ang damo ay mas berde sa kabilang dako ng bakod.  Hindi natin
kailangang sumunod sa maraming guro o kunin sa ating sarili ang papel ng isang guro sa mga bagay na
espiritual samantalang pinipili ni Cristo na turuan tayo sa pamamagitan ng mga gurong itinalaga at
ipinadala Niya sa atin.

At iyan ay bilang babala rin sa mga pastor at mga guro.  Dapat nilang pakainin ang iglesia ni Jesu Cristo.
Dapat nilang pakainin ito sa Salita ng Dios, at wala ng iba pa.

Sumasampalatayang kaanib ng iglesia, naririnig mo ba ang Salita ng Dios na itinuturo sa katotohanan
bawat linggo?  Ang Salita ba ng Dios ay ginagamit ng wasto?  Kung gayon sa inyong iglesia ay kailangan
mong humanap ng espiritual na payo.  Sa iglesia kailangan mong matuto sa Kasulatan at kung paano
itong magagamit sa iyong pang-araw-araw na buhay.  Huwag mong hamakin ang ibinibigay ni Cristo sa
iglesia.  Sa gayon ang buong katawan, nakalapat na mabuti, ay nagpapalago sa katawan sa ikatitibay
ng sarili nito sa pag-ibig.  Doon natin makikita ang pagkakaisa ng iglesia.

__________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, muli ay lumalapit kami sa Iyong harapan upang pasalamatan Ka sa Iyong Salita, Salita
na ipinagkaloob Mo sa mga kamay ng mga pastor at mga guro upang ipangaral sa amin.  Maging
maligaya nawa kami na maaari kaming pakainin ni Jesu Cristo na aming Pastol.  Patawarin Mo kami sa
aming mga kasalanan sa araw na ito.  Gabayan Mo kami ayon sa Salitang iyon na naririnig namin at
mapag-aaralan namin sa aming sarili.  Alang-alang kay Jesus aming dalangin, Amen.


