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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 5:13-16

"Mamuhay Bilang Ilaw Ng Ebanghelyo"

ni Rev. Carl Haak

Ngayon sisimulan natin ang tatlong-bahaging serye sa pagkatawag ng iglesia sa ebanghelismo.  Ang
ebanghelismo, na siyang pagbabahagi ng ebanghelyo sa mga nawawala at ang pagbibigay ng tulong at
pagtuturo sa ibang Cristiano na nangangailangang matukuran sa kanilang pananampalataya, ang
ebanghelismo ay nasa pinaka puso ng layunin para sa iglesia ng Dios at sa layunin para sa sarili nating
kaligtasan.  Ang iglesia ay itinayo ng Dios, at ang mananampalataya ay naligtas, upang tayo ay maging
pamamaraan ng Dios upang maibahagi ang ebanghelyo sa mga nawawala at magbigay ng pagtuturo sa
biyaya ng Dios sa ibang mga Cristiano na kailangang alalayan sa kanilang pananampalataya.

Mababasa natin sa Isaias 43:12:  “Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, Ako ang Dios.”  Si Solomon,
sa paghahandog ng kanyang templo, yaong magandang kayarian na itinayo sa Bundok ng Moria, na
tinatawag na iglesia ng may sumusunod na panghihikayat:  “Upang malaman ng lahat ng tao sa lupa, na ang
Panginoon ay Dios; walang iba” (I Hari 8:60).  Ginawa ng Dios ang iglesia, at tinawag tayo ng Dios sa
pamamagitan ng Kanyang biyaya, upang tayo, nang may sigasig at katapatan, ay mag-ebanghelyo,
palaganapin ang ebanghelyo, na maibahagi natin ang ebanghelyo sa mga nawawala at maging tulong upang
turuan ang mga Cristiano nang mas malinaw sa daan ng buhay.

Ang ebanghelismo ay hindi isang maruming salita.  Ang ebanghelismo ay hindi isang bagay nasa ibabaw ng
iglesia.  Ang ebanghelismo ay hindi isang bagay na naisagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng karatula
ng iglesia sa kanto ng pangunahing lansangan.  Kundi ang ebanghelismo ay nasa puso ng ating layunin bilang
iglesia at ating pagkatawag bilang mananampalataya.

Sa mga salita ng Panginoon, ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago.
“Paliwanagin ninyo nang gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang makita nila ang inyong
mabubuting gawa, at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit.”  Pag-aaralan natin sa araw na ito ang
mga salita ng Panginoon sa Mateo 5:13-16, ang bantog na mga salitang:  “Kayo ang asin ng lupa; ngunit
kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito?  Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon
sa labas at tapakan ng mga tao.  Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng
isang burol ay hindi maitatago.  Hindi nila sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan,
kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay.  Paliwanagin ninyo nang gayon
ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin nila
ang inyong Ama na nasa langit.”

Sa mga salitang iyon, ibinibigay ni Jesus ang pundamental, pinaka pangunahing katotohanan tungkol sa
ebanghelismo.  Ang ating mga buhay ay dapat magpakita ng katotohanan dito sa sanlibutan.  Itinuturo sa
atin ni Jesus ang kahalagahan ng pamumuhay sa harap ng mga di-nagbagong-loob ng buhay na
kumakatawan at palagiang nagpapakita ng nagbabagong kapangyarihan ng ebanghelyo.  “Kumakatawan.”
Ibig kong sabihin diyan, “naglalagay ng laman sa mga buto ng katotohanan.”  Palagian, hindi perpekto, na
nagpapakita ng katotohanan.  Dapat nating ipamuhay nang may katapatan sa harap ng sanlibutan ang
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nagbabagong kapangyarihan ng biyaya ng Dios.  Ang sanlibutan ay may karapatang tumingin sa buhay nilang
nagpapahayag ng katotohanan ni Cristo at sabihin sa kanila, “Sinasabi mo sa akin na ang isang kinabibilangan
mo ay ang tanging Tagapagligtas na nagligtas sa pamamagitan ng makapangyarihang biyaya.  Sinasabi mo
ang iyong Dios lamang ang dapat sambahin at sundin.  Sinasabi mo sa akin na ang Kanyang ebanghelyo ay
kapayapaan, ang Kanyang daan ay kaligtasan.  Sinasabi mo na ang Cristianong pananampalataya ay
katotohanan, ang tanging katotohanan, at buong katotohanan.  Sinasabi mo na tanging kay Cristo at mga
tinubos Niya makikita ang anumang kahulugan sa kanilang buhay.  Sige.  Tingnan natin iyan sa iyo!”  Ang
sanlibutan ay may karapatang sabihin iyan.  

Sa II Corinto 3:2, sinasabi ni apostol Pablo sa iglesia sa Corinto:  “Kayo mismo ang aming sulat,” nakikilala
at nababasa ng lahat ng mga tao.  Sulat, sabi niya, na hindi isinulat ng tinta, kundi isinulat sa katotohanan
habang ipinapamuhay mo ito mula sa iyong puso.  Iyan ang pinaka pundamental.  Tayo ay tinawag upang
mamuhay bilang ilaw ng ebanghelyo.

Pansinin na bumabanggit si Jesus ng katotohanan.  Sabi Niya, “Kayo ang asin ng lupa…kayo ang ilaw ng
sanlibutan.”  Ipinapahayag Niya bilang katunayan kung ano ang ginawa sa atin ng Kanyang biyaya.  Hindi
Niya sinasabi sa atin na maging ganito.  Sinasabi Niya na sa pamamagitan ng Kanyang biyaya tayo ay ganito.
Hindi Niya sinasabing, “Dapat kayong maging; kailangan ninyong maging ganito,” kundi “Ginawa ko kayong
maging ganito sa pamamagitan ng Aking kamangha-manghang pag-ibig.”   At ngayon ito ang ugali na dapat
nasa iyong buhay:  “Paliwanagin ninyo nang gayon ang inyong ilaw.”  

Ang Panginoon ay nagsasalita sa tinatawag nating Pangangaral sa Bundok, o ang tunay na Magna Carta, ang
mahalagang kasulatan sa kaharian ng Kanyang biyaya.  At nagsimula Siya sa mga Mapapalad, kung saan ay
inilarawan Niya silang mga naging Kanyang mamamayan.    Nagsalita Siya ng pagpapala sa kanila.  Sinasabi
Niya sa atin kung magiging tulad ng ano ang mga espiritual na mamamayan ng Kanyang kaharian, sa
espiritual, ano ang gagawin sa kanila ng biyaya.  Sasabihin Niya sa atin ang mga espiritual na tanda ng Banal
na Espiritu.

Sabi Niya, “Ang Aking mga mamamayan ay may mga kakaibang espiritual na tanda.  Sila ay dukha sa espiritu;
sila ay nahahapis; sila ay maamo, sila ay nagugutom at nauuhaw sa katuwiran; sila ay mahabagin; sila ay
may malinis na puso; at sila ay mga mapagpayapa.”  Lahat nang mga ito ay hindi inilarawan bilang iba’t ibang
mga bilog na inaakyat natin upang sa wakas ay makarating tayo sa langit.  Hindi ito mga paraan na
inilalarawan ni Jesus kung paano maging wasto sa Dios.  Hindi, lahat nang ito ay resulta ng Kanyang biyaya
na nagdadala sa atin sa kaharian.  Sa pamamagitan ng biyaya tayo ay dinala sa kaharian at ang Banal na
Espiritu ay ginagawa tayong dukha sa espiritu; maamo; gutom at uhaw sa katuwiran; mahabagin, malinis
ang puso; at mapagpayapa.

Pagkatapos sa huling Mapapalad, sinasabi ng Panginoon, “Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran.”
Iyon ay, sinasabi Niya sa atin kung ano ang mangyayari sa mga gayong mamamayan ng Kanyang kaharian
sa lupa.  Nakita mo, ang layunin ng Dios sa Kanyang mga anak ay hindi upang mabilis silang alisin dito sa
sanlibutan at ilagay sila sa isang sulok sa isang espesyal, lihim na lugar malayo sa sanlibutan, na walang
ugnayan.  Hindi!  Inaasahan ng Panginoon na sila ay nasa sanlibutan.  At ano ang magiging asal ng
sanlibutan sa kanila – sa kanilang mga kaanib ng Kanyang kaharian – ano ang iisipin ng sanlibutan sa kanila,
ang nagkasalang sanlibutan, ang mapagmataas, hambog na sanlibutan?  Sabi ni Jesus, “Mapapalad ang mga
inuusig dahil sa katuwiran.”  Sila ay uusigin dahil sa Kanya.

Ang iglesia, at mga mananampalataya, ay hindi inilalayo mula sa sanlibutang ito.  Sila ngayon, ayon sa
mismong kalooban ng Dios, ay nasa sanlibutang pinadilim-ng-kasalanan at pinangingibabawan ng diablo.
Uusigin tayo ng sanlibutan dahil sa katuwiran.



Page 3 of  6

Pagkatapos ay gumawa si Jesus ng pagbabago.  Ano ang magiging asal ngayon ng Kanyang bayan sa
sanlibutan na napopoot sa kanila?  Ano ang magiging lugar nila?  At sumagot Siya:  “Kayo ang asin ng
lupa…kayo ang ilaw ng sanlibutan.”  Sa madaling salita, “Ginawa Ko kayong asin at ginawa Ko kayong ilaw
ng sanlibutang bulok, marumi sa kasalanan; kung saan ang kabulukan ng kasalanan ay makikita sa bawat
hibla ng buhay ng tao bilang napakaliit na organismo at karneng dinumog ng amag at binulok ito.  Kaya ang
kasalanan sa sanlibutang ito (pagkapoot, kasakiman, pagnanasa, at pagkalisya) ay isang malaking alingasaw
sa pang-amoy ng Dios.

At, sa kalikasan, tayo ay pareho.

Ngunit sinasabi sa atin ng Dios, “Iniligtas Ko kayo.  Pinabanal Ko kayo.  Inilagay Ko ang Aking Espiritu sa inyo.
Kayo ang asin ng lupa.  At sa sanlibutang ito na nasa kadiliman, kung saan ang lahat ay nadadaya at hangal
sa pagmamalaki at kahungkagan ng kasalanan, ginawa Ko kayong ilaw.  Ipinagkaloob Ko sa iyong malaman
ang kaligayahan at kapayapaan sa Dios.”

Kayo ang asin.  Kayo ang ilaw.

Ano ang ating pagkatawag?  Dapat ba tayong umalis mula sa sanlibutang ito at maging malayo?  Hindi.
Itatanggi ba natin kung sino tayo at makikiayon sa sanlibutan at maging katulad nila?  Hindi.  Tayo ay dapat
mamuhay bilang asin at ilaw sa sanlibutang ito, sa pagsasagawa ng layunin ng Dios, na sa biyaya, ay
magiging pagkatawag ng sariling Kanya sa Kanyang sarili o ang pag-iwan sa sanlibutang ito sa ilalim ng
kahatulan ng Dios.  

Sabi ni Jesus, “Kayo ang asin ng lupa.”  Maraming palagay na iniaalok sa sitas na ito.  Napakalinaw na ang
asin ay isang sangkap na pumipigil sa pagkabulok.  Hindi nito ibig sabihin na maaari nating hanapin ang
Cristianong impluwensya upang mabago sa panlabas itong sanlibutan.  Alam natin na ang Kasulatan ay
malinaw na sa panlabas ang sanlibutang ito ay lalago sa daan ng kawalang-pagkilala sa batas at kasalanan.
Kundi ito ay nangangahulugan lamang nito:  Ang buhay na may kabanalan ay mayroong lakas.  Iniiwan nito
ang kanyang patotoo, gaya ng sinabi ko, sa ikabubuti – ayon sa biyaya ng Dios – o para sa kahatulan.  Ang
buhay ng kabanalan, kung saan ay inaalis mo ang mga bulok na gawa ng kasalanan na ninanasa ng
sanlibutan, ay may lakas na hindi kayang takasan ng sanlibutan.  Ito ay nag-iiwan ng patotoo.  Maaaring
magdala ang Dios sa iyo ng isa sa mga Kanya upang magtanong, “Bakit ka naiiba?”  O maaaring iwanan ng
Dios ang mga nakakakita sa iyong buhay nang walang dahilan, sapagkat nakita nila sa iyo ang nagbabagong
kapangyarihan ng biyaya ng Dios sa harap mismo ng kanilang mga mata. 

Sinasabi ng Panginoon, “Ito ang ginawa Ko sa iyo.  Ginawa Kitang asin.  Pinagkalooban Kita ng pagsisisi sa
kasalanan sa iyong buhay.  Ngayon ikaw ay mamumuhay bilang isang makasalanang nagsisisi sa sanlibutang
ito.”  Sa opisina, sa lugar ng kainan, o sa lugar ng trabaho; marahil kapag ang mga tao, ang mga
di-nagbagong loob, ay idinagdag ang usapin sa damit panlangoy ng Sports Illustrated at ipinakita mo na walg
kang interes doon.  Hindi marapat iyon sa iyo.  Kapag may pagmumurang nagaganap, ikaw ay may sinasabi.
O may isang grupo ng kababaihan, mga kapitbahay, at sila ay nagtsi-tsismisan at ikaw ay lalayo o sasawayin
mo sila na iyon ay hindi tama.  “Hindi tayo dapat maging ganoon.”  Sa gayon ang biyaya ay gumagawa sa
isang matatag na Cristianong uri ng pamumuhay.  “Kayo ang asin, ang kapangyarihan, ng halimbawang iyon.”
Kung ang banal na halimbawa ay hindi nakikita sa ating buhay, sa ating trabaho, sa ating kapaligiran, sa gitna
ng ating mga kaibigan, anong mabuti sa ating Cristianong propesyon?  Sinasabi ni Jesus, “Wala na itong
kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao.”  Ang asin ay pamumuhay ng isang nagsisisi
at banal na buhay sa sanlibutang ito.

Subalit sinasabi rin ni Jesus, “Kayo ang ilaw ng sanlibutan.”  Ang ilaw ang nagtataboy ng kadiliman.  Ang ilaw
ang siyang nagtuturo sa katotohanan ng Dios.  Ang kamangha-manghang ilaw ni Cristo ay nagliliwanag sa
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ating mga puso upang ibigay sa atin ang kaalaman ng Dios sa mukha ni Jesu Cristo, sabi ng apostol.  Sabi
ng Panginoon, “Paliwanagin ninyo nang gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang makita nila ang
inyong mabubuting gawa.”  Iyan ay mahalaga:  “Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw!”  Tinatawag tayo ng
Panginoon sa isang may-kamalayang pagsisikap na ang Kanyang biyaya ay gumawa sa atin.  “Ibigay ninyo
ang ilaw na ginawa sa inyo.”  Maging kapahayagan ng ebanghelyo ng biyaya ng Dios ang inyong ilaw, ng
kung ano ang ginagawa nito para sa mga makasalanan.  Kaya mamuhay kayo, bilang kaanib ng Kanyang
kaharian, na ang inyong buhay ay kumakatawan at patuloy na halimbawa ng nagbabagong kapangyarihan
ng Kanyang biyaya.

Ipinapalagay ng Panginoon na tayo ay nabubuhay dito sa kasalukuyang makasalanang sanlibutan at natikman
natin ang Kanyang biyaya.  Ngayon, sa pagpunta natin sa tindahan, sa paglabas natin upang kumain, sa
pamumuhay natin kasama ang kapwa natin sa kabilang pintuan, sa ating lugar ng trabaho o sa kolehiyo –
paliwanagin ninyo ang inyong ilawan!

Ang diin dito ay nasa paningin.  Paliwanagin ninyo ang inyong ilawan – paano?  Upang makita nila ang
mabubuti ninyong gawa.  Hindi sinabi ng Panginoon, “Paliwanagin ninyo ang inyong ilawan upang marinig
nila ang mabubuti ninyong salita.”  Bagama’t iyan ay totoo rin – dapat tayong magsalita tungkol sa Kanya
na iniibig natin.  Subalit hindi iyan ang sinasabi ng Panginoon.  Sabi Niya, “Upang makita nila ang mabubuti
ninyong gawa.”  Sa biyaya ng Dios, dapat nating ipakita ang Cristianong buhay sa harap ng sanlibutan upang
makita nila ito.

Para sa layunin ng Dios.  Maaaring ito ay layunin ng pagdadala ng sariling Kanya, o ng pagpapatigas ng mga
tumatanggi sa Kanya.  

Binibigyang-diin ito ni Jesus sa pagpapatuloy Niya sa talatang 14:  “Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw
ng isang burol ay hindi maitatago.”  Bakit nakatayo ang isang lunsod sa isang burol?  Upang ipakita ito, hindi
upang itago ito.  Ang iglesia ay hindi dapat itago.  Hindi tayo isang lihim na lipunan.  Hindi dapat sabihin ng
iglesia, “Ayaw naming malaman ng sinuman ang aming paniniwala.”  Hindi isinasara ng iglesia ang pintuan
sa mga dayuhan.  Hindi nagsisindi ang mga tao ng kandila at inilalagay ito sa ilalim ng takalan, kundi sa
talagang patungan, upang magbigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay.  Malinaw, sabi ni Jesus, kung bakit
nagsisindi ng kandila sa isang madilim na bahay – upang magbigay ng liwanag.  Kaya ang mga buhay natin
ay sinadya upang makita.  Kaya ang katotohanan na ibinigay ng Dios sa iglesia ay dapat ipangaral, ay dapat
ipahayag.  Ang iglesia ay dapat pagliwanagin ang ebanghelyo ng biyaya ng Dios, bilang makapangyarihang
lakas ng Dios sa ikaliligtas ng Kanyang iglesia, at sa paglalantad ng kasalanan at sa pag-iwan nang walang
pagdadahilan ng mga tumatanggi sa tanging ilaw na nakay Cristo Jesus.

Dapat nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo sa mabubuti nating gawa.  Kapag nagsasalita ang Panginoon
ng mabubuting gawa, hindi Niya sinasabing ang mga gawang ito ay mga perpektong gawa.  Ang mga gawa
natin, bilang Cristiano, ay marumi sa sarili nating kasalanan at alam natin iyan.  Ano ang mabubuting gawa?
Ang pinakamagaling na kahulugan na maibibigay ko sa inyo ay ang kahulugan na makikita sa isang
magandang kredo na tinatawag na Katekismong Heidelberg (Araw ng Panginoon 33, Tanong 91):  “Ano ang
mabubuting gawa?”  Na ang sagot ay:  “Yaon lamang na nagmumula sa tunay na pananampalataya,
ginagawa ayon sa kautusan ng Dios para sa Kanyang kaluwalhatian, at hindi yaong mga nasa imahinasyon
o mga institusyong [itinatag] ng mga tao.”

Ang mabubuting gawa ay yaong nagmumula sa tunay na pananampalataya.  Ang pinagmumulan dapat ay
pananampalataya kay Jesu Cristo.  Kaya ang pinagmumulan dapat ay ang biyaya ng Dios.  Sapagkat ang
tunay na pananampalataya ay kaloob ng Dios.  Ang mabuting gawa ay yaong ginawa bilang pagtupad sa
kautusan ng Dios, ang Sampung Utos.  At ang mabuting gawa ay yaong ginawa dahil sa motibo ng
ikaluluwalhati ng  Dios.  
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Ngayon, ang buhay na iyon ng mabubuting gawa ay dapat matagpuan sa Cristiano sa lahat ng ginagawa niya.
Ang buhay natin ay hindi pinaghahati-hati.  Ang mabubuting gawa ay hindi lamang para sa Linggo, sa loob
ng iglesia, o sa Cristianong paaralan; kundi sa buo nating buhay mayroon tayong isang buhay sa
ikaluluwalhati ng Dios, sa pagsunod sa kalooban ng  Dios, at mula sa pananampalataya kay Jesu Cristo.

Dapat nating gawin, sa mga salita ng apostol sa Filipos 2:14-16, ang lahat ng mga bagay na walang
pabulong-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Dios na
walang dungis sa gitna ng isang salinlahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng
mga ilaw sa sanlibutan, na nanghahawakan sa salita ng buhay.  Dapat nating gawin ang mga bagay na ito
nang walang sama ng loob, walang pagtatalo, walang pagrereklamo.  Dapat nating gawin ang lahat ng bagay
bilang walang malay at walang salang mga anak ng Dios, sa lahat ng bagay.  Dapat itong makita na, sa
biyaya, tayo ay naging mga Cristiano. 

Laging ipinapalagay ng Kasulatan ang katotohanan na ang anak ng Dios ay pagmamasdan dito sa lupa.  Ikaw
ay binabantayan.  Ikaw ay binabantayan sa kolehiyo, sa trabaho.  Ang mata ng sanlibutan ay nasa iyo.

Ngayon ay tinatawag tayo ng Dios, tinatawag tayo ni Cristo, na sinasabing, “Dapat kang makita bilang isa
na hindi nagrereklamo, isa na kakaiba sa iba, isa na hindi bubulung-bulong.  Iyan ay lubos na kabaliktaran
ng kultura ngayon.  Mayroong puro reklamo; puro daing; puro pagkagalit; puro pagka-makasarili.  Subalit
tayo, sa biyaya ng Dios, ay dapat magsimula ngayon na namumuhay sa isang bagong prinsipyo kay Cristo.
At ang sanlibutan, sabi ni Jesus, ay makikita ito.

Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw.  Dapat kang mamuhay ng may kamalayan bilang isang kumakatawan,
sa kapangyarihan ni Cristong napako sa krus; bilang isa na kakikitaan ng nagbabagong biyaya ng Dios.  Ito
ay magiging buhay na nagpapakita ng tunay na pag-ibig ng Dios.  Ito ay magiging buhay na nagpapakita ng
nanaig na kagalakan at kaligayahan.  Ito ay magiging buhay na humihiwa sa butil ng kulturang pinaglagyan
sa atin – humihiwa sa butil ng kultura ng pag-aasawa at pamilya, kung saan ay nakikita natin ang
paghihiwalay at muling pag-aasawa at mga tahanang wasak.  Sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, dapat
nilang makita na ikaw ay nakaugnay sa iyong asawa sa mga paraan na dumadagok sa kanilang isipan.
Sasabihin mo sa kanila, “May isa lamang babae sa buhay ko.  Iyon ang asawa ko.  Nasa kanya ang puso ko.
Nasa kanya ang tainga ko.  Nasa kanya ang lahat kong malasakit.  At magiging tapat ako sa kanya hanggang
kamatayan.”  Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw.

Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw dito sa sanlibutan na puno ng karumihang sekswal.  Hindi ka dapat
tumawa sa mga biro.  Mayroon kang lakas ng loob, tinatawag ka man nilang “malisyoso,” o “mas banal kaysa
iyo.”

Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw na ang inyong buhay ay hindi pinangungunahan ng katakawan.  Ang
kultura ngayon ay lasing sa mga bagay-bagay!  Hindi ka dapat mamuhay na ipinapakita mo na ang
pinakamalaki mong kasiyahan ay ang mga bagong kagamitan na binili mo.  Ikaw ay dapat mamuhay sa
paraang ipinapakita mo na ang bukal ng iyong kaligayahan ay hindi dumadaloy mula sa Taiwan o mula sa
Tsina o matatagpuan sa Wal-Mart o saanman sa Wall Street.  Kundi ang bukal ng lahat ng kagalakan sa
buhay ay matatagpuan kay Cristo Jesus, na iyong Panginoon.    

Sabi ni Jesus, “upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa
langit.”  Iyan ang layunin:  upang luwalhatiin nila ang Dios; na ang Dios, ayon sa Kanyang kalooban, ang
kalooban ng walang hanggang biyaya, ng soberanong paghirang, ng pagtubos (ang partikular na pagtubos
ni Cristo), upang mailigtas ng Dios ang sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang biyaya.  Sinasabi ni Jesus na
ang buhay ng Cristiano sa harap ng sanlibutan ay nagiging pamamaraan para sa ikaliligtas ng iba.  Iyon ay,
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nakikita ng iba ang biyaya ng Dios at inilalapit ng Banal na Espiritu upang sila rin, ay lumapit sa ilalim ng
Salita ng Dios, na makapagliligtas sa kanila hanggang sa kadulu-duluhan.

Napakadalas, dinadala ng Dios ang Kanyang mga anak, sa liwanag ng ebanghelyo sa pamamagitan ng
patotoo at buhay ng ibang mga Cristiano.  Sinasabi ba natin, “Ang doktrina ng paghirang ay
nangangahulugang ang lahat ng hinirang ng Dios ay maliligtas.  Kaya wala akong pakialam diyan.  Wala
akong dapat ipag-alala diyan.  Hindi ako kailangang mabahala kung ang buhay ko man ay akmang patotoo
ng ebanghelyo ng biyaya o hindi.  Makakapamuhay ako gaya ng sanlibutan.  Makakapamuhay ako gaya ng
kasalanan dahil ililigtas din naman ng Dios ang Kanyang bayan.  At ililigtas din Niya ako.  Kaya hindi na talaga
mahalaga kung paano ako mamuhay.”  Ganyan ka ba mag-isip?  Iyan ay kalapastanganan!  Lahat nang ito
ay kalapastanganan!  Iyan ay kasalanan!  Ang mag-isip ng ganoon ay kasalanan!

Ang buhay ng Cristiano, sa biyaya ng Dios, ay isang pamamaraan ng Dios – pamamaraan kung saan maaaring
ang isa ay magpasailalim sa Salita ng Dios.  Mababasa natin sa Roma 10:  Kaya ang pananampalataya ay
nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo. Sumasaksi ka sa kanila.
Namumuhay ka sa harapan nila.  Sila, marahil, ay nagpapakita ng pasimulang interes sa mga bagay ng buhay
na walang hanggan.  Tuturuan mo sila.  Aanyayahan mo sila sa iglesia.  Kapag sumama sila sa iyo sa iglesia,
bubuksan mo ang Kasulatan.  Ipapaliwanag mo ang sermon na ipinangaral sa kanila.  At ang Dios, sa
Kanyang kamangha-manghang biyaya, ay nagliligtas.  Subalit ang unang pamamaraan, ang unang bingwit
ng Dios na inihagis upang iligtas ang Kanyang hinirang, ay ang buhay ng Kanyang iglesia dito sa sanlibutan.
Ang paraan ng pamumuhay ng bayan ng Dios ay sinadya ng Dios upang maging dulo ng pana na pinapatama
Niya sa puso ng mga nakilala Niya at pinili ng walang hanggan, upang sila ay matusok at madala sa ilalim ng
liwanag ng ebanghelyo.

Kayo ang ilaw ng sanlibutan.  May nakikita ba silang kakaiba sa atin?  Ang mga buhay ba natin ay tahimik
na saway sa kanila?  Namumuhay ba tayo sa paraang lalapit sila at magtatanong, “Bakit ka mapayapa sa
iyong mga pagsubok?  Paano kang nakakatayo sa mga bagay na dumadaig lamang sa amin?  Bakit hindi ka
umaasa sa mga artipisyal na tulong at kasiyahan tulad namin?  Ano’ng mayroon ka na wala kami?”  Sa gayon
ay sasagot tayo kasama ng mang-aawit:  “Halika, at sasabihin ko sa iyo ang ginawa ng Dios sa aking
kaluluwa.”  At ang iyong Amang nasa langit ay maluluwalhati.

____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Pagpalain Mo ito sa aming mga puso sa araw na ito.  Sa pangalan ni Jesus,
Amen.


