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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 25:31-46

"Ang Mga Tupa Ay Ibinukod Sa Mga Kambing"

ni Rev. Jai Mahtani

Ang Salita ng Dios na ating sama-samang pag-aaralan ngayon ay matatagpuan sa Mateo 25, na nagbibigay
sa atin ng ilang malilinaw na larawan ng huling araw ng paghuhukom.

Pinag-aaralan natin ang napaka praktikal na aralin ng Cristianong kagandahang-loob – ang pag-ibig sa mga
banyaga, ang pag-ibig sa mga kapatid.  At inaasahan nating tumuon agad sa pag-ibig sa ating mga anak.
Ngunit bago tayo pumasok sa paksa ng pagtuturong pang-tipan, nais nating tingnan ngayon ang katotohanan
na ang panghuling araw ng paghuhukom ay may kinalaman sa bagay na ito ng kagandahang-loob.

Gamit ang mala-talinghagang pananalita, ang Panginoong Jesus ay gumagamit ng makalupang paglalarawan
upang magturo ng mga espiritual na prinsipyo.  Sa Mateo 25 tatlong talinghaga talaga ang ibinibigay Niya
– una, ang talinghaga ng mga birhen (matalino at mangmang); pagkatapos, ang pangalawang talinghaga
sa bigay ng Dios na mga talento at ang gamit ng mga talentong iyon.  Ngunit ang parehong talinghagang
iyon ay nakaturo sa panghuling talinghaga, na nais nating isaalang-alang sa ilang sandali ngayon.  Ito ay may
kinalaman sa tawag upang maghanda para sa panghuling araw ng paghuhukom, patungkol sa pagsasagawa
ng Cristianong kagandahang-loob.

Pakibuksan po ang inyong mga Biblia at basahin ang Mateo 25:31ss.  Itong Salita ng Dios ay malinaw na
nagbibigay-diin na mayroon sa sitas na ito ng panghuling araw ng paghuhukom.  Kapag si Cristo ay bumalik,
hindi lamang Siya babalik bilang Kasintahang lalaki sa Kanyang kasintahang babae, hindi lamang bilang tapat
na Panginoon upang humatol sa Kanyang mga lingkod, kundi ngayon, gaya ng nakikita natin, Siya ay tunay
na dumarating bilang Hukom, ang dakilang Pastol, na magbubukod sa mga tupa mula sa mga kambing.  Ang
Hari, nabasa natin sa talatang 34, ay sasabihin sa Kanyang mga tupa, na nasa kanan niya, “Halikayo, mga
pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng
sanlibutan.”  Anong kahanga-hangang salita ng kaaliwan at pagtanggap sa kaluwalhatian!

Pagkatapos ay nagpatuloy Siya sa sitas na ito upang ipaliwanag sa kanila na habang tayo ay narito sa lupa
tunay na ipinahahayag natin ang ating sarili, bilang mga tupa ni Cristo at mga mamamayan ng kaharian,
dahil, gaya sa sinasabi Niya, “Sapagkat ako'y nagutom at binigyan  ninyo ako ng  pagkain.  Ako'y nauhaw,
at binigyan ninyo ako ng inumin.  Ako'y taga-ibang bayan, at ako'y inyong pinatuloy.  Ako'y naging hubad
at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw.  Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan.”
Ang matuwid, nabasa natin sa sitas na ito, ay nagtaka, sila ay naguluhan, at sumagot sila na sinasabing:
“Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom, at pinakain ka namin, o uhaw, at binigyan ka ng inumin?  Kailan
ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad, at dinamitan ka…?”  Pagkatapos, sa
talatang 40 ng Mateo 25 (isa sa mga paborito kong talata sa buong Kasulatan), “At sasagot ang Hari at
sasabihin sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga
kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa.
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Kaya, nais kong magsalita sa inyo sa ilang sandali ngayon tungkol sa panghuling araw ng paghuhukom, kapag
ang mga tupa ay ibinukod sa mga kambing:  kailan ito mangyayari; bakit ito mangyayari; at sa anong
pagpapala.

Sinasabi sa atin ng teksto kung kailan ito mangyayari (t. 31), “Kapag dumating na ang Anak ng Tao na nasa
kanyang kaluwalhatian.”  Ang tinutukoy ay malinaw na sa maluwalhating araw na ipinangako sa Kasulatan
kapag si Cristo ay babalik sa huling mga panahon.  Ang Panginoong Jesu Cristo ay inilarawan bilang ang Anak
ng tao dahil, gaya ng alam mo, Siya ay pumarito sa laman.  Ang Anak ng Dios, ang ikalawang persona ng
banal na Trinidad, ay pumarito bilang Emmanuel, ang Dios ay kasama natin, upang Siya ay magdusa at
mamatay para sa ating kasalanan at pagkatapos ay mabuhay na muli sa ikatlong araw at umakyat sa langit
bilang Ulo ng Kanyang bayan.

Ngunit gaya ng binibigyang-diin ng ating teksto, darating ang araw kapag ang Anak ng tao ay babalik sa
Kanyang kaluwalhatian.  Pansinin:  “na kasama niya ang lahat ng mga anghel,” nag nagsisilbing mga
tagapaglingkod sa araw ng paghuhukom.  Ang larawan ay malinaw.  Pagkatapos ay uupo Siya sa trono ng
Kanyang kaluwalahatian (bagama’t nasa kanan na Siya ngayon ng Dios), upang malaman ng lahat ng mga
bansa na, tunay nga, Siya ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon.  Darating Siya nang buong
karingalan at kaluwalhatian kasama ng Kanyang mga anghel.  At naroroon Siya, nakaupo sa Kanyang trono.
Pansinin, “At titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukud-bukurin ang mga tao”
na gaya ng pagbubukud-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing.  Iyon ang pinaka layunin ng
panghuling araw ng paghuhukom.  Ito, syempre, ay para sa kaaliwan ng bayan ng Dios na maaaring
nagdurusa sa kasalukuyan.  Sa panghuling araw na iyon, ang dakilang Pastol ng mga tupa ay ibubukod ang
mga tupa sa mga kambing. 

Para sa mga tupa, ang paggamit ng paghahambing sa sitas na ito, sa kasalukuyan (ngayon, sa buong
panahon ng Bagong Tipan) ay magkahalo sa mga kambing.  Gayunman, sa pagtatapos ng panahon, darating
sa wakas ang kaluwalhatian at kapahingahan at walang hanggang kapayapaan.  Kung paanong ihihiwalay
ng pastol, sa pagtatapos ng bawat araw, ang mga tupa sa mga kambing, gayundin darating si Cristo sa
paghuhukom upang ibukod ang mga tupa sa mga kambing.  

Sa talatang 34, si Cristo ay nagsasalita sa mga tupa na nasa Kanyang kanan sa mga salitang iyon ng
kaaliwan:  “Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula
sa pagkatatag ng sanlibutan.”  Hinihiling kong pansinin mong mabuti iyon habang pinagbubulayan natin ang
Kasulatang ito, lalo na habang tinitingnan natin ang kapahayagan ng mabubuti nilang gawa – ng pag-ibig,
ng kagandahang-loob at kahabagan sa isa’t isa – upang hindi natin maisip na kahit paano, sa kabila ng lahat,
ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa ating mga gawa.  Hinding-hindi!  Inaaliw ni Cristo ang mga tupa ng
mga salitang ito:  “Mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula
sa pagkatatag ng sanlibutan.” 

Tunay nga, mayroon sila nang kahanga-hangang katiyakan na, sa kabila ng lahat, sila ay pinagpala ng Ama
at binigyan ng walang hanggang buhay at ng walang kondisyong pag-ibig ng Ama bago pa man naitatag ang
sanlibutang ito.  Habang ang iglesia ay tinitipon dito sa lupa sa gitna ng sanlibutan, kadalasan itong Salita
ng ebanghelyo ay hindi lubos na ipinapahayag sa kanila.  Kailangan nilang paalalahanan na sila ang mga
hinirang na tupa sa gitna ng mga kambing.  Sila ay gaya ng mga trigo, at laging magkakaroon ng mga damo.
Kung minsan, sila ay kinukutya, at madalas sila ay hindi mahalaga.  Kung minsan ang bayan ng Dios ay
nagsisimulang makipaglaban at mag-isip, “Siguro wala nang mas mabuti.”  O, mas malala pa, maaaring
gumapang sa iglesia ang kaisipan na kailangang magsumikap ang bayan ng Dios na gumawa ng mabubuting
gawa upang maligtas o upang maging malaki at mahalaga sa sanlibutan, upang maibilang sa isang bagay.
Ngunit, minamahal, tandaan natin na darating ang Araw ng Paghuhukom, at darating ang araw ng
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gantimpala, sa maluwalhating araw na iyon kapag ihuhudyat ni Cristo ang bagong mga langit at ang bagong
lupa.

Naalala ko ang isang kwento na minsang sinabi sa akin ng isang misyonero na pumunta sa isang malayong
lugar.  Nagpapagal siya ng mga tatlumpung taon na malayo sa kanyang bayan, mula sa kanyang pamilya.
Kasama niya ang kanyang asawa, ngunit, bukod doon, iyon ay napakalungkot na kapaligiran, at bukod dito,
mayroon pang maraming pag-uusig, at siya ay tumanda na.  Ngayon ay babalik na siya sa kanilang tahanan.
Siya ay nasa barko.  Ang barko ay dumaong sa kanyang bayan.  Pagkatapos ay nakita niya itong banda na
tumutugtog.  At nakita niya lahat ng magagandang palamuti doon sa daungan.  May ngiti siya sa kanyang
puso at sa kanyang mukha.  At naisip niya, “Sa wakas nakauwi na rin ako at sa wakas ako ay malugod na
tinatanggap.”  Nang bumaba na siya sa daungan nalaman niya na ang lahat ng pagtugtog ng banda at lahat
nang mga palamuti at lahat ng pagtanggap ay dahil may ibang mahahalagang tao na nakasakay sa barko.
Hindi iyon para sa kanya!  Walang sinuman sa daungan para sumalubong sa kanya!  Naisip ng asawa niya
na mukhang nalungkot siya nang kaunti.  At tinanong niya siya kung bakit.  Sabi niya, “Ah, huwag mong
alalahanin iyon.  Sa palagay ko ang pagtanggap ay hindi talaga para sa akin.”  At ang mahal na asawa, na
kasama niyang nagpagal sa loob ng tatlumpung taon, ay niyakap siya at sinabi, “Mahal, naaalala mo ang lagi
mong ipinapangaral?  Naaalala mo ang sinabi mo sa mga tao bago ka umalis sa lugar ng misyon?  Ang
gantimpala natin ay hindi dito sa lupa.  May mas dakilang gantimpalang darating para sa atin.” Iyon ang
nagpasaya sa kanya.  At iyon ang dapat gumawa sa atin na maging mapagpasalamat at abangan ang
maluwalhating araw na iyon kapag si Cristo ay darating, tulad ng ipinaaalala sa atin nitong sitas ng Kasulatan.
 

Ang mga tupa ay ibinukod sa mga kambing.  Nabasa natin dito sa sitas ng Kasulatan, “Halikayo, mga
pinagpala ng aking Ama.”  Kaya ang basehan ng malaharing pagtanggap ay hindi ang mga gawa ng tao.
Maraming kumukuha ng sitas na ito at itinuturo na hanggang ikaw ay abala sa mabubuting gawa, marahil
maging paglilingkod para sa layunin ng misyon, kung gayon ay makakaasa ka ng maluwalhating araw ng
gantimpala.  Dapat tayong bigyang-babala, sinasabi sa atin ng Kasulatan, ni Jesus mismo, na hindi natin
dapat isipin na sa huling araw maaari tayong sumigaw, “Panginoon, Panginoon, ginawa namin ito at ginawa
namin iyon,” na para bang, kahit paano, ang ating gantimpala ay sa basehan ng mabubuti nating gawa.
Hinding-hindi!  Kapag dumating ang huling paghuhukom, dapat nating hanapin ang mahahalagang salita,
“Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa
pagkatatag ng sanlibutan.”   Ito ay lahat sa biyaya!  Sa kabila ng lahat, dapat nating tandaan na ang mana
ay hindi pinaghihirapan.  Ito ay kaloob.  Ito ay iniiwan ng mga magulang sa kanilang mga anak.  Syempre,
sa kahangalan, kung minsan gustong isipin ng mga anak na may nararapat sa kanila mula sa kanilang mga
magulang.  Pagkatapos, napakalungkot, napakaraming pag-aagawan ng magkakapatid sa mana.  Ngunit ang
katotohanan ay, ang mana ay isang kaloob.  Ito ay soberanong inihanda, ng Dios, bago pa itatag ang
sanlibutan para sa Kanyang bayan.  

Ngunit ngayon, bagama’t sa katunayan ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, at bagama’t ang ating
mana at ang ating gantimpala ay sa pamamagitan ng biyaya, dapat nating malaman kung ano ang itinuturo
sa atin nitong sitas ng Kasulatan.  Sabi ni Jesus, “Ang mga tupa ay ibinukod sa mga kambing dahil may
dahilan.”  Sabi Niya, “Sapagkat ako'y nagutom at binigyan  ninyo ako ng  pagkain.  Ako'y nauhaw, at binigyan
ninyo ako ng inumin.  Ako'y taga-ibang bayan, at ako'y inyong pinatuloy.”  Pansinin ang sagot ng mga tupa:
sila ay nagtaka.  Sila ay naguluhan.  Hindi sila nagmamalaki.  Hindi nila sinasabi, “Panginoon, ginawa namin
ito o ginawa namin iyon sa pangalan mo.”  Hinding-hindi.  Ang ginawa ng kanilang kaliwang kamay ay hindi
alam ng kanilang kanang kamay at hindi natatandaan.

At sasagot ang Hari at sasabihin sa kanila, “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa
isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa.”  Nakita mo, ang mga tupa dito ay
pinaalalahanan na habang sila ay nasa lupa ipinakita nila na sila ay tunay ngang bayan ng Dios nang sila ay
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naging masigasig sa mabubuting gawa.  At ang mabuting gawa na kanilang ginawa ay para sa sambahayan
ng pananampalataya, doon ay pinaglingkuran nila ang mga kapatid, kahit ang pinakamaliit sa mga kapatid.
Nang makita nila ang isang kapatid na nagugutom o nauuhaw, hindi sila umiba ng daan.  Sinikap nilang
matugunan ang pangangailangang iyon.  Nang marinig nilang may isang kapatid na nakabilanggo, hindi nila
sinabing, “Ah, wala kaming panahon, mananalangin kami!”  Tunay ngang nanalangin sila para sa isang nasa
bilangguan, ngunit dinalaw din nila siya sa bilangguan.

Sinabi ko sa aking panimula, ito ay isa sa mga paborito kong talata sa buong banal na Kasulatan.  Nang kami
ng aking asawa ay nasa Zeeland, Michigan habang nasa seminaryo ako, mayroon kaming doktor na nagpakita
sa amin ng labis na kabutihan sa pagtulong sa buong pamamaraan ng pagbubuntis at panganganak.  Upang
maipakita namin ang pasasalamat sa kanya, iginawa namin siya ng alaala, pagkatapos ng panganganak, ng
larawan ng kambal naming anak na lalaki na panganay namin.  Sa ibaba ng larawan ay ang mga salita ng
sitas na ito ng Kasulatan sa Mateo 25:40.   Mahalaga, di ba, na ituturo ni Cristo ang katotohanang ito ay
ginawa sa pinakamaliit nitong Kanyang mga kapatid – hindi sa pinakadakila, kundi sa pinakamaliit.  Hindi sa
kanila na, marahil, ay mararangal, mayayaman, mga tanyag, upang kapag gumawa ka ng kabutihan sa kanila,
ito ay magiging tanyag at pahahalagahan sa gitna ng iglesia o ng sanlibutan – kundi sa pinakamaliit sa mga
kapatid Kong ito, sa mga, marahil, ay hindi gaanong pinahahalagahan at hindi gaanong binibigyang-pansin
sa katawan ni Cristo.  Sinasabi ni Jesus, “Mapapalad kayo, sapagkat yamang ginawa ninyo ito sa isa sa
pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa.”  At, sa basehang iyon, binibigyan sila ni Cristo
ng gantimpala ng walang hanggang buhay – hindi dahil sa kagalingan nila, kundi dahil pinagpala sila ng Ama,
at samakatuwid ay naipakita itong bunga sa kanilang buhay, sapagkat sinasabi sa atin ng Kasulatan na silang
ipinanganak ng Dios ay iibigin din ang ibang ipinanganak ng Dios.  Iyan ang naging paksa sa kabuuan nitong
serye:  dapat tayong lumakad sa pag-ibig sa dayuhan, sa mga kapatid, at sa atin ding mga anak.

Kapag dumating ang araw na iyon, kapag ang mga tupa ay ibinukod sa mga kambing, magkakaroon ng
dakilang pagpapala.  Hindi gayon sa masasama, syempre, sapagkat sasabihin Niya sa masasama na nasa
kaliwa, “Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa.  Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda
sa diyablo at sa kanyang mga anghel.”  Ang pagbubukod na iyon ay matalas.  Ang pagbubukod na iyon ay
nakamamatay!  Lumayo kayo sa Akin, kayong mga sinumpa, doon sa apoy na walang hanggan.

Pansinin din ang kaibhan.  Sinasabi ni Jesus sa mga kambing:  “Sapagkat   ako'y  nagutom,  at hindi ninyo
ako binigyan ng pagkain. Ako'y nauhaw, at hindi ninyo binigyan ng inumin.”  Sa halip na magpakita ng awa
sa bayan ng Dios, sila ay nasumpungang malupit at masama.  Itinanggi nila ito:  “Kailan kami lumakad sa
paraang hindi kami nagpakita ng kabutihan at awa?  Kailan ka namin nakitang nagutom at hindi ka binigyan
ng pagkain…?”  At sinabi ni Jesus, “Yamang hindi ninyo ito ginawa sa isa sa pinakamaliliit na ito, ay hindi
ninyo ito ginawa sa akin.”  Pagkatapos ay ipinahayag Niya na sila ay dapat ihagis sa walang hanggang
kaparusahan.

Ngayon, isang napaka seryosong tanong.  Maaaring may magtanong ngayon, “Sinasabi mo ba sa amin, Rev.
Mahtani, na ang ating kaligtasan sa kabila ng lahat ay nakasalalay sa ating mga gawa?”  Ang sagot sa tanong
na iyan ay ito:  Ang bunga ng ating kaligtasan at ng ating kabanalan kay Cristo ay iibigin natin ang mga
kapatid!  Kung kinapopootan mo ang mga banal at hindi sila bibigyang-pansin ngayon; kung hinahamak mo
sila ngayon at nagpapanggap at nag-iisip na ikaw ay isang Cristiano; kung gayon ay sinasabi ko sa iyo, sa
pangalan ng Panginoong Jesu Cristo, na ang haharapin mo sa araw ng paghuhukom ay tunay ngang walang
hanggang kaparusahan ng impierno at kapahamakan.  Sapagkat imposible sa anak ng Dios na malaman ang
pagpapala at kagandahang-loob ng Dios, at pagkatapos ay tatalikod at lalakad sa kalupitan at pagkapoot
laban sa mga tao ng Dios.
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Ito ay napaka seryosong babala.  Silang umaangkin na sila’y Cristiano ay hindi dapat pabayaan ang pagtitipon
ng bayan ng Dios.  Silang umaangkin na sila’y Cristiano, na nakakilala ng pag-ibig ni Cristo at ng awa ng Dios
kay Jesu Cristo, ay hindi dapat tumalikod at sabihing wala silang pakialam sa mga tao ng Dios.  

Hayaan mong magbigay ako ng halimbawa.  Dito ay naranasan ko ang magiliw na pag-ibig at awa ng Dios
na doon ay patatawarin Niya ang isang makasalanang gaya ko.  Mapagbiyaya at malaya Niyang pinawi ang
aking mga kasamaan sa dugo ni Jesu Cristo.  Hindi dahil sa anumang ginawa ko, kundi dahil lamang sa
kamatayan ni Cristo sa krus ako ay pinatawad ng Dios.  Ngayon, tama bang tumalikod ako at hilahin ang
aking kapatid sa kwelyo at maging hindi handang patawarin ang aking kapatid, na magkaroon ng espiritu ng
kapaitan laban sa aking kapatid buong buhay ko at, sa katunayan, may kahangalang lumakad sa pagkapoot
laban sa aking kapatid?  Mas malala pa, subuking kitilin ang buhay ng aking kapatid?  Magagawa ko ba iyon?
At masasabi ko ba kung gayon, “Ngunit alam ko ang kapatawaran ng Dios”?  Iyon ay imposible.  Kung tunay
kong nakilala ang kapatawaran ng Panginoon kong Dios kay Jesu Cristo, kung gayon ang bunga nito ay
matututuhan kong magpatawad din sa aking kapatid.  Kung nakilala ko ang pag-ibig ng Dios na walang
kondisyong ibinigay sa akin kay Jesu Cristo, kung gayon ay dapat kong matututuhan nang higit at higit pa
na ibigin ang aking kapwa gaya ng aking sarili.  

Kung gayon ang matuwid, nabasa natin, ay papasok sa buhay na walang hanggan.  Anong salita ang
maririnig nila kapag may mala-haring pagtanggap na naghihintay sa kanila sa pintuan ng langit!  Si Cristo
mismo, bilang Hari, ang magsasabing, “Halikayo, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula
sa pagkatatag ng sanlibutan sapagkat kayo ang mga pinagpala ng Aking Ama.  Halikayo, hindi umalis kayo
(lumayo), kundi halikayo, pumasok kayo, at magmana kayo kasama Ko.  Maging mga prinsipe at mga
prinsesa sa kaharian ng Dios.”  Bakit?  Dahil sa lahat ng ating ginawa?  Hindi!  Kundi “dahil kayo ang mga
pinagpala ng Aking Ama.  Kayo ang mga pinagpakitaan ng kagandahang-loob at biyaya ng Aking Ama.  At
sa biyayang iyon ipinakita mo ang pag-ibig sa mga kapatid.  Kaya ito ay magiging biyaya sa biyaya.  Kahit
na ginawa mo ito sa pinakamaliit sa mga kapatid Kong ito, ang punto ay ginawa mo ito sa Akin.”

Sapagkat, nakita mo, ito kung gayon ang bunga ng katuwiran na mayroon tayo kay Jesu Cristo.  Kapag
nakikita natin ang mahihina at ang mga nagugutom hindi tayo, at hindi dapat, kung gayon magpakita ng
pag-ibig at kahabagan para sa papuri ng mga tao.  Hindi natin at hindi dapat gawin ito kahit dahil nais lamang
nating magpakatao at gawing mas mabuting tirahan itong sanlibutan.  Kundi dapat nating gawin iyon dahil
sa pasasalamat sa Dios para sa katuwiran na ginawa Niya sa atin kay Cristo.  Ang motibo dapat ay pag-ibig
para sa mga tao ng Dios.  Ang motibo, sa huli, dapat ay pag-ibig kay Jesu Cristo na namatay para sa atin at
siyang babalik na muli.  Dahil inibig tayo ng Dios, ang motibo ay dapat ipakita natin ang pag-ibig ng Dios sa
pagpapahayag ng pag-ibig na iyon sa mga kapatid.  Ah, oo, ngayon sa labis na kahinaan, ngunit doon sa
kaganapan, kapag ang Anak ng tao ay dumating at dalhin tayo sa kaluwalhatian.  

Bigyan nawa tayo ng Dios ng biyaya, kung gayon, na tunay nating matutuhan na ibigin ang mga kapatid at
ibigin ang mga dayuhan.  Sapagkat, sino ang nakakaalam kung ilalagay ng Dios sa daan ng ating buhay ang
mga maaaring hindi natin makilala bilang kapwa mga banal ngunit tunay na mga tao ng Dios.  Ang iba ay
tumanggap ng mga anghel nang hindi namamalayan, ayon sa Hebreo 11:2.  Sa gayon tayo ay
pinaaalalahanan na ibigin ang mga kapatid, na ibigin ang mga dayuhan.

Marahil ang Panginoong Jesu Cristo mismo ang maglalagay ngayon sa ating mga daan ng dayuhan, isang
hindi natin nakikilala, na dinala ng iba.  Marahil ito ay isang kapatid na nasa bilangguan dahil sa sarili niyang
kahinaan at kasalanan.  Ano ang gagawin natin?  Sasabihin ba natin, “Dapat lang sa kanya iyon”?  O, “Hayaan
na lang siyang dalawin ng iba”?  O mapanalanginin ba nating isinasaalang-alang kung tunay nga tayong
tinawag, bilang bayan ng Dios, bilang mga tupa ni Jesu Cristo na inibig ng walang hanggang pag-ibig, upang
manalangin para sa kanilang kapatid na nasa bilangguan, upang ibilang ang ating sarili na nakagapos sa
kanilang mga nakagapos at pumunta, maging upang dumalaw sa kapatid sa bilangguan.  
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Iyon ang mga halimbawa.  Sa pagtatapos natin sa bahaging ito ng ating serye, na nakatingin sa Araw ng
Paghuhukom kapag ang mga tupa ay ibubukod sa mga kambing, ilagay nawa iyon ng Dios sa ating mga puso
bilang mga tinawag upang ipakita ang pag-ibig sa ating kapwa, kabilang na ang pag-ibig para sa dayuhan
at pag-ibig para sa mga kapatid.  Sa mga darating na linggo, nais kong bigyang-diin ang ating pagkatawag
na ibigin ang ating mga anak.

Nagtitiwala akong wala sa ating mga serye ang mag-aalis mula doon!  Tayo ay tinawag upang magpakita ng
pag-ibig sa ating mga anak.  May kabalanang pagtuturo ng mga magulang.  May kabanalang pagpapalaki sa
ating mga anak na nasa tipan – ito ang mahalagang aspeto ng pananampalatayang Reformed.  Ngunit dapat
natin itong timbangin sa mga nakita natin nang mga nagdaang linggo.  Nawa ay gawin ito ng Dios sa ating
mga puso, upang matagpuan tayong umiibig sa mga dayuhan, umiibig sa mga kapatid, at umiibig sa ating
mga anak.

_________________________________________

Manalangin tayo.

Ama naming nasa langit, lumalapit kami sa Iyo upang pasalamatan Ka na ipinahintulot Mong ikalat sa aming
mga puso ang Iyong pag-ibig, upang ngayon kami ay makalakad sa pag-ibig para sa mga kapatid.  Pinatawad
Mo kami.  Tulungan Mo kaming magpatawad sa iba.  Ipinakita Mo sa amin ang gayong pag-ibig.  Tulungan
Mo kaming gawin din iyon sa aming mga kapatid.  Inaabangan namin ang pinagpalang araw na iyon kapag
si Cristo sa wakas ay babalik na nasa mga ulap ng kaluwalhatian.  Pumarito Ka, Panginoong Jesus, Amen.


